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Diagnóstico de falhas 
mecânicas e elétricas através 
da análise de ultrassons 
UE Systems Europa

Os instrumentos de inspeção por ultrassons tornaram-se num complemento perfeito para as ferramentas de análise por vibração e 
por infravermelhos. A tecnologia de ultrassons já não está simplesmente limitada à deteção de fugas, e hoje em dia é considerada 

software deram aos 
utilizadores desta tecnologia a habilidade de diagnosticar, de forma precisa, problemas de natureza elétrica, tais como o efeito coroa, 
arborescência ou o arco elétrico. Já as inspeções em equipamentos mecânicos permitem diagnosticar falhas em rolamentos, cavita-
ção em bombas e problemas em válvulas. Iremos demonstrar como, através da análise do espetro de ultrassons gravados, se podem 
detetar falhas em equipamentos elétricos e mecânicos

Tradicionalmente, a inspeção de equipamentos elétricos faz-se atra-
vés de uma câmara de infravermelhos. Os utilizadores, neste caso, 
diagnosticam com base em imagens onde podemos ver mudanças 
de temperatura, que por sua vez podem representar anomalias como 
arborescência ou arco elétrico. Para as inspeções de equipamento 
mecânico, a análise de vibração tem sido o método convencional para 
detetar falhas, principalmente em rolamentos. A análise de vibração 
produz um espetro visual ou forma de onda, que nos permite diagnos-
ticar falhas, analisando os harmónicos. 

Quando o objetivo é ter um programa completo de manutenção pre-
ditiva, é necessário o uso de várias tecnologias - tal como um médico usa 

-
nais da manutenção devem fazer uso das várias tecnologias disponíveis 
para inspecionar, de forma rigorosa, os diferentes tipos de equipamento. 

INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
Comecemos com as válvulas de compressores alternativos. Estas 
são bastante ruidosas e produzem muita vibração. Ao isolarmos os 
sons que produzem, e com a vantagem de que os ultrassons são de 
onda curta, é possível ouvir e até ver os sons destas válvulas ruidosas 
em tempo real, e com isso determinar se a válvula apresenta fugas. 
E como será o aspeto visual do som de uma válvula destas em bom 
estado de funcionamento? Ao abrir e fechar, a válvula produzirá um 
evidente “click”. E quando uma válvula falha? Aqui podemos ver dois 
exemplos de ultrassons gravados de válvulas de compressor alternati-
vo, que foram reproduzidos num  de análise espetral. 

Figura 1. Válvula de compressor com falha.

 

Figura 2. Válvula de compressor em bom estado.

A válvula em bom estado apresenta uma momento curto e perfeita-
mente distinto, que representa o período no qual a válvula está aberta, 
fechando depois rapidamente. A válvula com falha, por sua vez, está 
aberta por um período de tempo muito mais longo, antes de fechar.

Outro exemplo de equipamentos mecânicos que podem ser ana-
lisados com uma análise espetral de ultrassons: uma combinação de 
motor e bomba, constituída por um motor de 60 cavalos e uma bomba 
de água. A imagem abaixo foi criada quando se estavam a recolher da-
dos deste equipamento. Faremos uma comparação entre duas combi-
nações de motor e bomba de água.

Figura 3
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Enquanto se procedia à recolha de dados gravou-se a lei-

abaixo mostram uma comparação entre os pontos 
3” e “ ”. As imagens são retiradas de um  de 
análise de espetro sonoro e correspondem a sons gravados 
com um instrumento de inspeção por ultrassons. 

Figura 4. 

Figura 5. 

Repare-se nas diferenças entre estes dois equipamentos. 
Ambos os motores estão a operar nas mesmas condições, 
mas a Bomba 4 apresenta um espetro muito diferente. Se 
ouvissemos os ultrassons produzidos pelas duas bombas, 
através de um instrumento de inspeção, o som seria também 
muito diferente. Podemos ver mais uma imagem da Bomba 
4, captada diretamente no ecrã de um instrumento de inspe-
ção por ultrassons. 

Figura 6. Som da Bomba 4 visto diretamente no instrumento de inspeção. 

Repare-se nos harmónicos detetados a 175,8 Hz.
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O  de análise espetral inclui uma calculadora de frequência 
de falha em rolamentos. Ao introduzirmos a velocidade e o número de 
esferas (neste caso a velocidade era de 1750 rpm, com 10 esferas), o 
software consegue calcular que o rolamento apresenta uma falha no 
anel interno, a 175 Hz – a mesma falha nos harmónicos detetada pelo 
instrumento de inspeção por ultrassons. 

INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Uma das aplicações da tecnologia de ultrassons cujo uso mais tem 
crescido nos últimos anos é a inspeção de equipamento elétrico. Atra-
vés de ultrassons podemos ouvir falhas de natureza elétrica, como por 
exemplo o efeito coroa, arboresencência e arco elétrico. Cada uma 
destas anomalias tem um som distinto, que pode ser facilmente iden-

-
sional que use infravermelhos para inspeções elétricas. Por exemplo, 
antes de abrir qualquer painel elétrico em funcionamento, é aconse-
lhável fazer uma pré-inspeção com um instrumento de ultrassons. As 
emissões ultrasonoras podem ser ouvidas com o painel fechado, já 
que estas viajam através de qualquer abertura que o painel tenha (nas 
portas, por exemplo). Se for ouvido um som que possa ser suspeito, 
este pode ser gravado e posteriormente analisado no  para 

O efeito coroa, que é a ionização do ar à volta de uma ligação elé-
trica acima dos 1000 Volts, pode ser percebido no instrumento de ul-
trassons como um som constante, estático e uniforme. Quando vamos 
para a análise espetral, podemos ver claros picos de harmónicos es-
paçados de forma igual. 

Figura 7. Efeito Coroa.

Os harmónicos aparecem a cada 60 Hz (imagem captada nos Esta-
dos Unidos, na Europa o valor seria de 50 Hz). É possível ver também 
outros picos entre os harmónicos a 60 Hz. Estas são as caraterísticas 
distintivas que se devem procurar, quando se analisa os sons gravados 
de efeito coroa. A deteção do efeito coroaatravés do uso de ultrassons 

é particularmente útil já que esta falha, normalmente, não produz ca-

Apresenta, no entanto, um som bastante caraterístico. Se um inspetor 

perfeitamente passar despercebida.
-

dos a cada 50 Hz (ou 60 Hz em países como os Estados Unidos) irão 
começar a diminuir à medida que a anomalia se torna mais severa. O 
exemplo abaixo é de um som gravado de arborescência elétrica, que 
apresenta um som diferente do efeito coroa. A arborescência elétrica 
tem tipicamente sons mais dinstintos de estalidos e pops. Repare-se 
também no aumento de amplitude no espetro sonoro, indicando uma 
condição mais severa, quando comparado com a amplitude do efeito 
coroa.

Figura 8. Arborescência elétrica.

Na análise e deteção de arco elétrico é ainda mais evidente a perda 
de harmónicos unformes aos 50 ou 60 Hz. Com arco elétrico, as des-
cargas tornam-se mais erráticas, começando ou terminando de forma 
súbita. Isto também pode ser observado de forma clara ao analisarmos 
uma gravação feita por um instrumento de ultrassons. 

Figura 9. Arco elétrico.

CONCLUSÃO
O conceito de análise espetral de ultrassons é bastante recente, quan-
do comparado com outras tecnologias já mais estabelecidas entre os 

-
nologia para inspeções de equipamento elétrico e mecânico tem cres-
cido consideravelmente, pela capacidade de diagnosticar anomalias 

também usados para a deteção de fugas, inspeção de purgadores 

hoje em dia, obrigatória em qualquer departamento de manutenção 
M

simplesmente limitada à deteção de 


