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RESUMO 

MEZZADRI, Felipe. Instrumentação Óptica de Máquinas Industriais de Grande 
Porte Para Medição de Temperatura. 2018. 184 f. Tese de Doutorado - Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.  

Este estudo demonstra trabalhos com desenvolvimentos, parametrizações e 
aplicações de técnicas de sensoriamento óptico para medição de temperatura em 
máquinas rotativas de grande porte de dois segmentos industriais, gerador 
hidrelétrico de alta potência e motor diesel ferroviário. Para o primeiro trabalho 
utilizou-se a técnica com Sensores Distribuídos de Temperatura (DTS) em fibra 
óptica para monitorar a temperatura da superfície do estator de um gerador 
hidrelétrico de 200MW de potência, o qual resultou em um sistema de 
monitoramento térmico capaz de identificar hotspots de possíveis falhas de isolação. 
Outra técnica, utilizando redes de Bragg em fibra óptica (FBG), foi utilizada para 
medição de temperatura de um dos trocadores de calor do gerador hidrelétrico, 
posicionando quinze FBG multiplexadas na área útil do trocador. E por fim, utilizando 
a mesma técnica com FBG, foi desenvolvido um transdutor com vinte e quatro FBG 
multiplexadas para monitorar a temperatura dos mancais de motor diesel ferroviário. 
O trabalho mostra o passo a passo do desenvolvimento das técnicas, construções 
de protótipos e instalações em campo. Os resultados demonstram que as duas 
técnicas de instrumentação óptica empregadas são promissoras pois possuem 
vantagens quando comparadas com às técnicas já utilizadas com sensores 
convencionais. Devido às características intrínsecas dos sensores ópticos aplicados, 
é possível obter maior volume de dados do funcionamento das máquinas. Com as 
informações coletadas dos sensores ópticos instalados nas máquinas em questão, 
foram desenvolvidos softwares de análises e sistemas supervisórios com históricos, 
indicação do estado da máquina e gerações de alarmes, que melhoram o 
planejamento das manutenções preventiva e preditiva, reduzindo o tempo de 
máquina parada. 

Palavras-chave: Instrumentação óptica; DTS; FBG; Gerador hidrelétrico; Motor 
diesel. 



 

ABSTRACT 

MEZZADRI, Felipe. Optical Instrumentation of Large Industrial Machines for 
Temperature Measurement. 2018. 184 s. Doctoral Thesis - Graduate Program on 
Electrical Engineering and Applied Computer Science, Federal University of 
Technology - Paraná. Curitiba, 2018. 

This study demonstrates the development, parameterization and application of 
optical sensing techniques for temperature measurement in large rotating machines 
of two industrial segments, high power hydroelectric generator and locomotive diesel 
engines. A Distributed Temperature Sensor (DTS) technique in an optical fiber was 
used to monitor the stator surface temperature of a 200MW hydroelectric generator, 
which resulted in a thermal monitoring system capable of identifying hot spots of 
possible insulation faults. Another technique using fiber optic Bragg gratings (FBG) 
was used for temperature measurement of the heat exchangers of the hydroelectric 
generator, placing fifteen multiplexed FBG in the useful area of the exchanger. 
Finally, using the same technique with FBG, a transducer was developed with 
twenty-four multiplexed FBG to monitor the temperature of the diesel engine 
bearings. The work shows the step-by-step of techniques development, prototype 
constructions, and field installations. The results demonstrate that the two optical 
instrumentation techniques used are promising, given their advantages when 
compared to already existing techniques based on conventional sensors. Because of 
the intrinsic characteristics of the applied optical sensors, it is possible to obtain more 
data on the operation of the machine. With the information collected from the optical 
sensors installed in the machines in question, software analysis and supervisory 
systems with historical data, machine status indication and alarm generations that 
improved the planning of preventive and predictive maintenance, reducing machine 
downtime were developed. 
 
Keywords: Optical Instrumentation; DTS; FBG; Hydroelectric generator; Diesel 
engine. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste documento são abordadas as motivações e os desafios de se aplicar 

sensores ópticos para a instrumentação de máquinas industriais rotativas de grande 

porte e a importância de garantir o correto funcionamento dessas máquinas. São 

apresentados dois conceitos de máquinas: motor diesel ferroviário e gerador 

hidrelétrico de alta potência. São explicados seus princípios de funcionamento e as 

propostas de instrumentação com fibra óptica. 

Um sistema de monitoramento da operação de máquinas rotativas tem como 

principal objetivo detectar falhas elementares da máquina, fornecendo informações 

de operações para manutenção. Esses sistemas também podem incorporar funções 

de proteção, como intertravamentos, bloqueios e alarmes. Monitorar a condição 

operacional envolve a medição de variáveis de processo e operação da máquina, 

condicionamento de sinais, processamento de sinais, aplicação de técnicas 

particulares para detectar e qualificar padrões. A “arte” da monitoração de condições 

se baseia em extrair o máximo de informações possível de um conjunto mínimo de 

medições para obter um bom diagnóstico da condição da máquina. O nível de 

informação que se pretende extrair determina a complexidade do sistema de 

monitoramento. Sistemas de monitoramento simples indicam se a máquina está em 

boas ou más condições de operação e, por outro lado, sistemas de monitoramento 

complexos mostram a evolução da condição da máquina de um estado adequado de 

operação contínua a um estado crítico. Sistemas de monitoramento mais 

sofisticados detectam e identificam falhas que levaram a máquina a uma 

determinada condição (SILVA, 2013), sendo este último caso identificado com os 

objetivos desse trabalho. 

Uma máquina entra em situação de falha devido a um encadeamento de 

pequenos danos, sendo estes a causa-raiz da falha. A observância da ocorrência de 

um conjunto de causas-raiz permite que o sistema de monitoramento antecipe a 

acontecimento de estado de falha no sistema. Segundo SILVA (2013), estudos e 

aplicações de sistemas de monitoramento de condições de máquinas são o foco de 

vários trabalhos acadêmicos. TAVNER (2008) mostra uma revisão do 

monitoramento de condições em máquinas rotativas elétricas, na qual é possível 

destacar os seguintes elementos de um completo sistema de monitoramento: 
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 Monitoramento de temperatura; 

 Monitoramento químico e de desgaste; 

 Monitoramento de vibrações mecânicas; 

 Monitoramento de corrente, potência elétrica e fluxo magnético; 

 Monitoramento de descargas elétricas. 

O monitoramento de condições de máquinas pode trazer benefícios, dentre 

eles (MUSZYNSKA, 1995): 

 Maior eficiência do sistema; 

 Redução de perda financeira com avarias e paradas da máquina; 

 Redução de despesas com reposição de equipamentos e peças; 

 Procedimentos eficientes de manutenção e operação. 

Os principais problemas que afetam as máquinas rotativas estão relacionados 

aos desgastes dos componentes da máquina, causando mudanças no padrão de 

rotação e na sua posição, alterando a geometria da estrutura da máquina. A 

alteração de geometria da estrutura gera, por consequência, alteração na 

temperatura de trabalho. Assim, um sistema de monitoramento de temperatura 

recebe grande ênfase no diagnóstico da condição da máquina, pois consiste em um 

sistema simples, composto de sensores de contato, como termoresistências, 

termopares, sensores ópticos de temperatura e transdutores de temperatura (SILVA, 

2013). 

O monitoramento de temperatura envolve a medição da transferência de calor 

e essencialmente a transferência de uma certa quantidade de energia térmica do 

objeto para o sensor, que este converte num sinal elétrico cujas características estão 

relacionadas com a temperatura do objeto. Quanto menor o sensor, menos a 

quantidade de energia térmica necessária para o monitoramento, justificando o uso 

de fibras ópticas. 

Sensores de temperatura são geralmente montados nos mancais, estatores e 

trocadores de calor situados ao longo da máquina. No âmbito de máquinas 

industriais rotativas de grande porte, o sistema de monitoramento de temperatura 

recebe considerável atenção, uma vez que a análise dos sinais dos sensores pode 

levar à detecção dos principais estados de falha da máquina. Para definir os pontos 

de medição de temperatura é necessário conhecer os componentes principais do 

sistema monitorado e as principais fontes de excitação que produzem movimento no 
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maquinário (SILVA, 2013). 

Quando se trata de máquinas industriais de grande porte, são expressas 

máquinas que possuem grande volume, na ordem de dezenas e centenas de metros 

quadrados, que produzem ou consomem elevada quantidade de energia com uma 

potência superior a 560 kW (CHATTERJEE et al., 2014). Portanto são motores e 

geradores que possuem massa elevada, na ordem de dezenas a centenas de 

toneladas destinados a um fim fabril. Neste trabalho são empregadas máquinas de 

setores imprescindíveis do país: setor energético, mais especificamente a geração 

de energia elétrica por hidrelétricas; e setor ferroviário, que se refere à utilização de 

energia mecânica para movimento de cargas com locomotivas. 

Essas grandes máquinas exigem ferramentas que garantam o correto 

funcionamento por um grande período de tempo, pois paradas com falhas podem 

gerar consideráveis prejuízos materiais e, consequentemente, prejuízos financeiros. 

Como são máquinas que fornecem serviço a todo o país, esses prejuízos são 

diretamente repassados aos consumidores, como as residências, no caso do setor 

energético. Consequentemente, há um extremo incentivo para desenvolvimento de 

ferramentas de manutenção preventiva e preditiva nesses setores. Para se obter 

uma ferramenta eficiente de manutenção, visando prever uma eventual falha e 

indicar um real mal funcionamento de uma máquina, há a necessidade da adequada 

instrumentação com a utilização de elevada quantidade de sensores monitorando o 

funcionamento. Com um sistema automático que analise os dados desses sensores, 

é possível gerar alarmes para determinadas ações de correção do funcionamento da 

máquina. 

1.1 ESTADO DA ARTE 

Em geradores hidrelétricos, os sensores a fibra óptica têm se mostrado uma 

ótima alternativa para o monitoramento de diversos parâmetros físicos encontrados 

no universo industrial (WERNECK et al., 2011). Em razão disto, os sensores ópticos 

se tornaram altamente confiáveis e atrativos na área de energia elétrica devido às 

características das fibras ópticas, tais como: isolamento galvânico; imunidade à 

interferência eletromagnética; passividade elétrica e; multiplexação de sensores em 

uma única fibra óptica. Os sensores a fibra óptica podem operar em contato direto 

com a alta tensão. A ausência de energia elétrica no sensor permite o 
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desenvolvimento de sistemas de monitoramento para máquinas elétricas em pontos 

potenciais e de difícil acesso através de sensoriamento remoto. Alguns trabalhos 

mostram que os sistemas ópticos baseados na técnica de monitoramento com FBG, 

para se obter um registro contínuo de temperatura, têm resultados satisfatórios para 

aplicação em geradores de potência em usina hidrelétrica. (WERNECK et al., 2011; 

MARTELLI et al., 2012). 

Um sistema de modernização na área de automação de processos das usinas 

hidrelétricas já foi desenvolvido por ÁLVARES et al. (2007), com foco no 

desenvolvimento de manutenções preditivas através de um sistema inteligente. A 

metodologia foi baseada em conceitos de manutenção focados na confiabilidade, 

utilizados na analise dos modos e efeitos de falhas das Unidades Geradoras (UG) 

hidráulicas, a partir das variáveis monitoradas pelo sistema da Usina Hidrelétrica 

(UHE). O objetivo foi projetar uma metodologia para coletar e analisar os dados da 

UG. Outro objetivo foi a implementação de um sistema de geração de diagnósticos 

para auxiliar na tomada de decisão na operação e manutenção das máquinas. Tudo 

isso contribuiria para aumentar a disponibilidade das máquinas com sugestões para 

tomada decisões operacionais e de manutenção. O operador, por sua vez, tomaria a 

decisão de manutenção com base em informações geradas pelo sistema com 

prognósticos, para que aconteça a manutenção do equipamento antes que ocorra a 

falha. Isto promove ganho de tempo e maior confiabilidade no sistema da usina 

(GOMES et al. 2008). 

Propostas de trabalhos para medição de temperatura aplicado a geradores de 

pequeno porte têm sido elaboradas, com desenvolvimento de hardware e software, 

e sistemas de gerenciamento remoto. Comumente o hardware microcontrolado ou 

microprocessado recebe e condiciona o sinal dos sensores de temperatura, executa 

um código e transfere os dados via rede para um computador remoto. O software, 

desenvolvido em uma determinada linguagem de programação, permite que o 

usuário monitore a temperatura, e também permite o envio de sinais de controle 

para conectar e desconectar cargas através das unidades de relé presentes nos 

circuitos de comando (hardware). Os sistemas desenvolvidos têm foco na aplicação 

de monitoramento de temperatura em pontos críticos dos geradores. Os sistemas 

visam prolongar a vida útil da máquina evitando falhas permanentes e não 

permanentes que possam inutilizar a máquina e/ou oferecer algum tipo de risco ao 

meio em que se encontra. As validações ocorrem submetendo o hardware e o 
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software a testes de precisão de medição de temperatura (SPACEK et al., 2012). 

Outro trabalho apresenta os métodos de elementos finitos aplicados para 

calcular o perfil tridimensional de temperatura do estator de um gerador. Todos os 

parâmetros de simulação são calculados, tais como: coeficientes de condutividade 

de calor do núcleo e barras do estator e; coeficientes de convecção de calor de cada 

superfície. As perdas de ferro e do cobre são deduzidas por meio de análise 

eletromagnética. Com a simulação, verificou-se que o perfil de temperatura das 

ranhuras é mais heterogêneo. Para se obter a distribuição de temperatura mais 

precisa, que é um componente-chave do gerador, é necessário desenvolver um 

sistema de monitoramento real do perfil de temperatura do estator (FAN et al., 2011; 

FAN, et al., 2012; LI, et al., 2012) 

Já para melhorar a relação sinal-ruído na detecção de descarga parcial, 

KANEGAMI et al. (2016) utilizaram um sensor de temperatura convencional por 

variação de resistência, encontrados nos enrolamentos do estator de um gerador de 

energia. Foi aplicada a transformada Wavelet contínua como um tipo de análise 

tempo/frequência. Assim, obteve-se tanto resolução de frequência e de tempo com 

as características ângulo de fase, distinguindo os sinais reais do ruído. 

SCHROEDER et al. (2006) relata um sistema com sensores baseados em 

redes de Bragg em fibra óptica instalado e operado com sucesso em contato direto 

com uma turbina eólica de eixo horizontal, em fevereiro de 2004. São relatados 

parâmetros do projeto e construção do sistema de sensores para o monitoramento 

contínuo de flexão e cargas das pás do rotor sendo os resultados monitorados. Os 

dados de deformação foram usados para a determinação da fadiga como uma 

ferramenta de diagnóstico para o material da pá.  

Um trabalho que antecipa o projeto dessa tese atual é apresentado com 

etapas da instrumentação com FBG de um gerador elétrico de alta potência e seus 

sistemas auxiliares, incluindo os rolamentos da turbina. O gerador em questão é o 

mesmo gerador hidrelétrico de 200 MW de potência instalado na usina de Salto 

Osório, localizada na região oeste do estado do Paraná. Os resultados mostram boa 

concordância com os instrumentos convencionais existentes no local e demonstram 

o potencial da tecnologia de um sistema completo com sensores em fibras ópticas 

para monitorar essas grandes máquinas. O sistema ficou totalmente integrado com 

sensores a fibra óptica para monitorar o gerador hidrelétrico. Foi demonstrada a 

variação de temperatura com os sensores propostos para monitorar os trocadores 
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de calor, rolamentos de turbina e a temperatura da superfície do estator, em função 

do funcionamento do gerador. Esse trabalho propôs para o futuro, um sistema 

completo e com padrão industrial instalado em um gerador de energia de alta 

potência e que as novas informações adquiridas por este sistema poderiam melhorar 

a proteção e o funcionamento destas grandes máquinas. A possibilidade de medir a 

temperatura na superfície do estator e o mapeamento da distribuição da temperatura 

nos rolamentos de turbina é algo novo e possível usando sensores a fibra óptica 

(MARTELLI et al., 2012). 

Tratando-se de motores diesel, não foram encontrados trabalhos e projetos 

de outros grupos de pesquisa com aplicações de sensores ópticos, tanto motores 

diesel de grande porte quanto de pequeno porte, tão pouco aplicados em grupos 

geradores diesel. Todavia há uma vasta bibliografia de estudos com procedimentos 

e técnicas de manutenção preventiva e preditiva para identificação de problemas 

com mancais de motores.  

Um trabalho, que antecede o trabalho proposto nessa tese com sensores 

ópticos aplicados em motores diesel, descreve a produção e aplicação de redes de 

Bragg regeneradas em fibra óptica (RFBG) para medição de altas temperaturas de 

gases de escape em uma turbina a diesel locomotiva. A RFBG foi encapsulada com 

peças de aço inoxidável, as quais foram fixadas à superfície da turbina. A RFBG foi 

submetida em testes reais, demonstrando que os valores de temperatura seguem a 

mesma tendência da potência do motor diesel, demonstrando a eficiência da 

operação dos sensores ópticos aplicados nesses tipos de máquinas (MEZZADRI et 

al., 2012). 

Um método proposto por ELROD e ADAMS (1974) realizava uma 

investigação numérica de cavitação em mancais dinamicamente carregados usando 

o método de mobilidade. O efeito de cavitação e a determinação dos limites de 

cavitação são importantes para obter um modelo realista de um mancal de motor 

diesel. O procedimento numérico resultou em um algoritmo de cavitação baseada no 

algoritmo de Elrod (ELROD, 1981). A ruptura e a reforma foram previstas 

considerando a conservação de fluxo de massa por todo o mancal. Além disso, o 

cálculo da temperatura média no mancal ao longo do ciclo foi realizado 

considerando um modelo simplificado (VINCENT, et al., 1996). 

Ao longo dos anos vários estudos foram dedicados à investigação de defeitos 

que ocorrem nos motores a diesel. A análise mostrou que 7% das falhas nos 
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motores a diesel estão relacionadas à problemas com os mancais do motor, 24% 

dos quais estão localizados no virabrequim (COLLACOTT, 1977); 

VERSICHERUNGS-AG, 1978). Esses números talvez não sejam surpreendentes, 

dado que o papel crucial do virabrequim é converter a tremenda força gerada pelo 

motor na rotação de um eixo. 

Para o monitoramento de falhas em mancais e virabrequins de motores que 

circulam óleo lubrificante no interior, pode ser realizado o monitoramento da 

temperatura do fluxo de óleo que atravessa as partes móveis do motor. A 

temperatura do óleo tem variação proporcional à temperatura de operação da parte 

móvel, onde podem ocorrer evento de falha. 

O diagnóstico preditivo de falhas de motores a combustão por problemas 

referentes aos mancais móveis ou fixos em contato com o virabrequim se constitui 

em um desafio de engenharia. O virabrequim concentra a somatória de toda a 

potência mecânica gerada pelo motor e consequentemente é submetido a elevados 

esforços mecânicos especialmente nos mancais móveis conectados às bielas, e 

mancais fixos de sustentação do virabrequim. Como os mancais são os elementos 

primários de interface para a transmissão da energia mecânica gerada nas câmaras 

de combustão para o virabrequim, estes se constituem em dispositivos suscetíveis a 

altos desgastes mecânicos e térmicos que elevam a probabilidade de falhas.  

Da mesma forma, os colos do virabrequim, que estão em contato com os 

mancais através dos casquilhos, também estão sujeitos a elevadas tensões 

mecânicas e térmicas. 

As falhas nos mancais móveis e fixos em contato com o virabrequim têm 

origens variadas. Podem-se citar como principais exemplos de problemas: sistema 

de lubrificação; desgaste de casquilhos; alterações na geometria das bielas e dos 

colos do virabrequim; entre outros. É possível também que a combinação de todos 

ou de alguns dos fatores anteriores levem à falha do motor a combustão.  

A elevação da fricção mecânica nos mancais, casquilhos e/ou os colos do 

virabrequim é o principal resultado da interrupção ou limitação da lubrificação, dos 

defeitos físicos ou geométricos das partes mecânicas envolvidas ou ainda dos 

problemas de alinhamento entre o virabrequim e bielas.  

Uma vez que a fricção mecânica é convertida diretamente em energia 

térmica, é observado aumento proporcional de temperatura na região onde existe 

falha, ainda que esta seja pequena.  
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De maneira geral, independentemente da natureza do problema, pode-se 

inferir que a sobretemperatura localizada na região dos mancais é um dos principais 

indícios de que uma falha mecânica grave está para acontecer no motor. A detecção 

antecipada dessa sobretemperatura pode, portanto, ser empregada como técnica 

preditiva de falha do motor a combustão, especialmente daquelas relacionadas com 

a região dos mancais. Pequenas elevações de temperatura são suficientes para 

indicar desgaste acelerado ou até mesmo o início de uma falha. O monitoramento de 

temperatura dos mancais consiste em uma técnica de diagnóstico que antecipa 

falhas em motores a combustão e também pode ser usado para verificar o 

funcionamento de motores novos ou retificados durante o pré condicionamento ou 

para o monitoramento contínuo de motores em operação empregados em 

automóveis, caminhões, locomotivas, aviões, navios, submarinos, entre outros.  

Os parâmetros de diagnóstico de falhas como, por exemplo, elevação de 

temperatura e tempo ou derivada no tempo de elevação de temperatura dependem, 

obviamente, do projeto de cada motor, incluindo características como: tamanho; 

rotação nominal; óleo lubrificante e; materiais envolvidos no virabrequim, casquilhos, 

bielas, mancais, entre outros. Com o monitoramento da temperatura dos mancais 

móveis e fixos do motor a combustão é possível prever falhas mecânicas graves que 

podem levar à falha permanente do motor implicando a perda total ou parcial do 

motor.  

No caso de motores de alto desempenho, seja em torque, velocidade, em 

ambos ou ainda que precisem assegurar sua operação em função dos riscos 

apresentados às vidas humanas, como no caso de aviões, navios e submarinos, a 

detecção de sobretemperaturas na região dos mancais pode significar a 

oportunidade de salvar vidas ou evitar a perda de grandes valores econômicos. 

Portanto, o monitoramento da temperatura dos mancais torna qualquer operação 

envolvendo motores a combustão mais segura e confiável, tendo potencial de 

reduzir significativamente a extensão das falhas mecânicas em motores a 

combustão. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

A operação de máquinas rotativas de grande porte consiste em processos 

vitais para um país, tendo que ser feito com segurança e confiabilidade, 
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considerando os riscos envolvidos e a gama de possíveis acidentes (DALBONE, et 

al., 2011). O monitoramento do funcionamento da máquina proporciona maior 

confiabilidade, maior eficiência e maior disponibilidade da máquina. O 

desenvolvimento de novos sistemas de monitoramento contribui com novas técnicas 

de processamento e análise de padrões e correlações entre técnicas de medições 

disponíveis e possíveis novas técnicas de medições a serem incorporadas, 

enriquecendo com informações ao sistema (SILVA, 2013). Segundo TAVNER et al. 

(2008), o montante gasto em sistemas de monitoramento está sujeito aos valores do 

processo e dos equipamentos envolvidos, estando na ordem mínima de 1% a 5% do 

valor da planta monitorada. Já em máquinas complexas de grande porte, a 

implementação de sistemas de monitoramento representa custos significativos, 

todavia necessários. O desenvolvimento de sistemas de monitoramento confiáveis, 

eficientes e econômicos, é um desafio e uma grande motivação para projetos de 

pesquisa (SILVA, 2013). 

A economia é um dos fatores mais importantes fornecidos por esses sistemas 

de monitoramento. Em uma estação hidrelétrica de Ontario, província Canadense, 

LYLES et al., (1993) desenvolveram um sistema de detecção da deterioração no 

isolamento do enrolamento do gerador com a análise de descargas parciais 

(pequenas faíscas elétricas que ocorrem no interior do gerador). Neste trabalho é 

mostrado que a aplicação dos instrumentos e métodos propostos geraram a 

economia de US$ 4,2 milhões que seria gasto em rebobinamento do gerador. 

Técnicas de processamento de sinais são utilizadas para análise dos sinais 

dos sensores de um sistema de monitoramento. A definição das técnicas 

empregadas depende dos estágios de desenvolvimento do sistema, desde 

hardware, software, topologia, comunicação, interface do usuário e informações 

acessíveis a ele. Um sistema de monitoramento aliado com as características 

intrínsecas dos sensores à fibra óptica, aplicados em máquinas de grande porte, 

quando há uma correta instalação, faz com que seja possível realizar várias 

atividades, tais como: 

 Monitoramento em tempo real de operação; 

 Monitoramento remoto; 

 Redução drástica dos cabos que transmitem os sinais dos sensores 

ópticos em comparação aos métodos utilizando sensores 

convencionais. 
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A temperatura, que é a principal grandeza física a ser medida nesse trabalho, 

está diretamente relacionada ao funcionamento da máquina. Dessa forma é possível 

desenvolver uma nova ferramenta de manutenção preventiva e preditiva, além de 

ser utilizada para geração de alarmes, os quais podem interferir automaticamente na 

máquina para salvá-la de uma falha permanente. 

Trabalhos pilotos e protótipos indicam eficiência do método de instrumentação 

de máquinas de grande porte com fibras ópticas. 

1.3 OBJETIVO 

A instrumentação óptica para o monitoramento de temperatura de operação 

dos geradores e motores de grande porte é o principal objetivo desse trabalho, 

todavia, pode-se subdividi-lo em três trabalhos:  

1) Instrumentar com sensores distribuídos de temperatura em fibra óptica 

a superfície do estator do gerador de uma usina hidrelétrica para 

monitorar termicamente o funcionamento do gerador e identificar 

hotspots para indicação de alarmes; 

2) Instrumentar com redes de Bragg em fibra óptica o trocador de calor do 

gerador de uma usina hidrelétrica para monitorar termicamente seu 

funcionamento e identificar locais com acúmulo de materiais que 

interferem no fluxo do líquido refrigerante; 

3) Instrumentar um motor diesel de grande porte com redes de Bragg em 

fibra óptica, que suporte as condições inóspitas do ambiente, para 

monitorar a temperatura do fluxo de óleo que atravessa os mancais do 

virabrequim, viabilizando o uso em frota de locomotivas com sistema 

de aquisição, armazenamento de dados e geração de alarmes. 

Para isto é importante ter conhecimentos na área de fibras ópticas, 

principalmente em relação aos sensores distribuídos em fibras ópticas, e as redes 

de Bragg em fibras ópticas. Também é fundamental obter informações dos 

parâmetros que caracterizam o funcionamento das máquinas instrumentadas. 

Torna-se necessário implementar sensores para esta investigação, inserindo-os em 

protótipos e comparando-os com técnicas de sensoriamento convencionais já 

utilizadas. Dessa forma, alguns objetivos específicos devem ser realizados para 

alcançar o objetivo principal: 
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1.3.1 Objetivos específicos para o estator do gerador hidrelétrico: 

 Testes em laboratório com o sistema de Sensores Distribuídos de 

Temperatura (DTS) e levantamento dos parâmetros de funcionamento; 

 Definição do método e sentido de instalação da fibra óptica no estator, 

de modo que ela fique aderida à superfície e não interfira no 

funcionamento do gerador; 

 Instalação parcial do DTS na superfície do estator; 

 Calibração dos sensores instalados no local; 

 Aquisição e representação dos dados de temperatura do estator; 

 Instalação total do DTS na superfície do estator; 

 Identificação de hotspots com software de imageamento térmico. 

1.3.2 Objetivos específicos para o trocador de calor do gerador hidrelétrico: 

 Levantamento das dimensões do local de medição de temperatura; 

 Definição da quantidade e posições das FBG dentro da dimensão 

levantada; 

 Gravação das FBG obedecendo a quantidade e posições definidas; 

 Definição do layout do encapsulamento das FBG; 

 Montagem do transdutor óptico; 

 Calibração das FBG em função da temperatura com banho térmico; 

 Instalação no trocador de calor; 

 Aquisição de dados de temperatura; 

 Análise de dados com geração mapas térmicos das aquisições; 

 Identificação de possíveis falhas na troca de calor; 

 Discussão dos resultados. 

1.3.3 Objetivos específicos para o motor diesel ferroviário: 

 Definição das dimensões do transdutor e quantidade de FBG a serem 

utilizadas; 

 Levantamento das dimensões do local de medição de temperatura; 

 Definição da quantidade e posições das FBG dentro da dimensão 

levantada; 
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 Gravação das FBG obedecendo a quantidade e posições definidas; 

 Definição do layout do encapsulamento das FBG; 

 Montagem do transdutor óptico; 

 Instalação do transdutor óptico no motor diesel; 

 Utilização do transdutor óptico em testes reais com motor diesel em 

funcionamento; 

 Geração de mapas térmicos com os dados de temperatura dos 

mancais do motor; 

 Instalação in loco do sistema de monitoramento dos mancais que 

acuse sobretemperatura automaticamente com geração de alarme; 

 Aquisição de dados durante o funcionamento do motor em locomotiva; 

 Análise de dados e detecção de falhas que não se manifestam por 

sobretemperatura. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

As partes fundamentais deste trabalho estão divididas em sete capítulos. O 

desenvolvimento, que contempla a exposição ordenada do assunto, se divide em 

cinco capítulos. A organização dos cinco capítulos do desenvolvimento é 

apresentada na sequência:  

No Capítulo 2, é apresentada uma revisão sobre monitoramento de máquinas 

industriais de grande porte, incluindo conceitos de padrões de instrumentação de 

geradores e motores, aplicações de sistemas de manutenção preditiva, além da 

descrição do princípio de funcionamento das máquinas em tema. Nesse capítulo 

também são explanados os sensores que são utilizados como padrão de referência 

para as técnicas propostas.  

No Capítulo 3, os princípios gerais das técnicas de medição com os sensores 

baseados em fibras ópticas são descritos e revisados, incluindo os principais 

parâmetros das redes de Bragg em fibra óptica, bem como os sensores de 

temperatura distribuídos em fibra óptica. 

O Capítulo 4 descreve o desenvolvimento do transdutor aplicado no trocador 

de calor do gerador de uma usina hidrelétrica. É apresentada a fabricação das redes 

de Bragg na fibra óptica por meio da técnica de máscara de fase. Nesse capítulo é 

descrito o trocador de calor, que é o local de aplicação do transdutor, e também 
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descreve a fabricação do transdutor com encapsulamento em aço inoxidável padrão 

industrial, que é validado através da comparação com o sensor PT-100 presente no 

local. Faz-se a análise do funcionamento das redes de Bragg em fibra óptica em 

campo, no trocador de calor, mostrando a sua viabilidade de detecção de falhas no 

funcionamento do trocador de calor. 

No Capítulo 5 é descrito o desenvolvimento da técnica de instalação dos 

sensores de temperatura distribuídos em fibra óptica na superfície do estator do 

gerador hidrelétrico. Em uma instalação preliminar, são levantados os métodos e 

etapas elaboradas para se obter uma correta incorporação da fibra óptica no estator 

de forma a não prejudicar o seu funcionamento. É apresentado uma instalação total 

do DTS, onde foi instrumentada toda superfície do estator, indicando eficácia do 

método através de simulações de hotspots. Estudos de compensação térmica e de 

calibração do DTS também são apresentados nesse capítulo.  

É visto no Capítulo 6 o desenvolvimento dos transdutores aplicados em 

motores diesel de locomotiva, incluindo as etapas de encapsulamento das redes de 

Bragg em fibra óptica conforme cada tipo de motor. Também é descrito o método de 

aquisição de temperatura dos mancais fixos e móveis do motor diesel através do 

filme de óleo que existe entre os mancais. 

No final de cada Capítulo 4, 5 e 6, são apresentados os resultados obtidos e a 

discussão de cada método e suas respectivas conclusões. 

Os resultados apresentados no Capítulo 4, referente ao monitoramento do 

trocador de calor, foram obtidos através da comparação entre o transdutor óptico e 

com um PT-100, através do real funcionamento do trocador de calor do gerador 

hidrelétrico. Comparam-se a resposta do PT-100 com a resposta do novo transdutor 

em função da temperatura do trocador de calor, indicando locais onde há uma troca 

de calor eficiente e locais onde a troca de calor é ineficiente. 

Outro resultado é apresentado no Capítulo 5, com a indicação da temperatura 

da instalação do DTS na superfície do estator em dois sentidos de instalação 

(vertical e horizontal) durante real funcionamento. Foi possível reproduzir os dados 

de temperatura em um gráfico e mostrar regiões do estator que operam com maior 

temperatura. Também é mostrada a instalação total do DTS em um estator utilizando 

os parâmetros definidos pela instalação parcial, bem como a identificação de 

hotspots gerados intencionalmente na superfície do estator. 

No final do Capítulo 6, são apresentados os resultados obtidos por meio do 
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transdutor óptico para monitoramento da temperatura dos mancais do virabrequim 

do motor diesel ferroviário durante testes em bancada durante algumas horas. São 

apresentados os resultados do sistema de monitoramento dos mancais instalados 

em locomotivas tracionadoras de trens. Os testes demonstraram eficácia do método, 

que indica a temperatura do real funcionamento do motor que está relacionada com 

as condições físicas dos materiais que compõem os mancais. Este capítulo é 

finalizado com a análise dos dados, com o processamento de arquivos gerados pelo 

sistema proposto a fim de identificar defeitos que não se manifestam por 

sobretemperatura. 

Por fim, são discutidos e concluídos, de uma maneira geral, os resultados 

com os métodos propostos no Capítulo 7. 

O Apêndice B apresenta uma lista dos trabalhos produzidos e publicados 

durante o período de doutoramento. 
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2 MÁQUINAS ROTATIVAS INDUSTRIAIS DE GRANDE PORTE 

Neste capítulo são apresentadas as máquinas rotativas industriais de grande 

porte que são utilizadas nos trabalhos propostos, incluindo conceitos de padrões de 

instrumentação, modelagem de sensores aplicados em geradores hidrelétricos e 

motores diesel, aplicações de sistemas de manutenção preditiva, além da descrição 

do princípio de funcionamento das máquinas em tema. 

2.1 USINA HIDRELÉTRICA (UHE) E UNIDADE GERADORA (UG) 

Basicamente, uma usina hidrelétrica pode ser dividida em cinco edificações 

(CARVALHO, 1981): derivação; tomada; transporte; evacuação; casa de força; 

subestação e; restituição (Figura 1). A barragem, tomada de água e câmara de 

sedimentação fazem parte da edificação de derivação e tomada. A tomada de água 

é possui grades que retém materiais sólidos do rio, sendo a outra parte depositada 

no fundo da câmara de sedimentação. A edificação de transporte é projetada para 

transportar a massa de água da tomada para o interior das turbinas. Esta edificação 

consiste no canal de adução e galerias de pressão, que transportam a água no 

sentido horizontal para a entrada do duto forçado, assim realizando o transporte da 

água no sentido vertical, convertendo a energia potencial da água em energia 

cinética e pressão para o giro da turbina. Quando a UHE apresenta um comprimento 

da linha adutora é grande, estarão presentes o canal de adução e as galerias de 

pressão, sendo que uma chaminé de equilíbrio passará a existir (SILVA, 2013). 

 
Figura 1 – Edificações de uma UHE: (a) canal de adução; (b) comportas; (c) grades; (d) 

condutos forçados; (e) válvula de admissão; (f) turbina; (g) tubo de sucção; (h) canal de fuga; 
(i) gerador; (j) transformador (Adaptado de CARVALHO, 1981). 
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As edificações de evacuação são compostas pelos vertedouros que mantem 

o nível do reservatório constante com vazão pré-estabelecida, para regular o fluxo 

do leito do rio. Grupos geradores, equipamentos, sistemas hidráulicos, sistemas de 

proteção elétrica, controle e serviços auxiliares estão alojados na casa de força da 

UHE. Na subestação os transformadores elevam a tensão para reduzir os custos de 

transmissão de energia. As edificações de restituição abrangem os elementos de 

restituição da água, que acionou a turbina, para o leito do rio, composta pelo tubo de 

sucção e canal de fuga. O tubo de sucção conduz o fluxo da turbina para o canal de 

fuga que é aberto e restitui o fluxo para o leito do rio. Esquemas de uma UHE com 

seus elementos podem ser vistos nas Figura 1 e Figura 2 (SILVA, 2013). 

 
Figura 2 - Principais elementos da Usina Hidrelétrica de Salto Osório: (a) reservatório; (b) 
barragem; (c) vertedouro; (d) casa de força; (e) canal de fuga; (f) subestação (Adaptado de 

ArteMais. Maquete Usina Hidrelétrica Salto Osório). 

A composição da UG depende do tipo da turbina, sendo as turbinas Kaplan e 

Francis mais utilizadas nas montagens verticais. Turbinas Kaplan são similares às 

turbinas Hélice mas têm as pás de rotor móveis. Nos dois casos há uma caixa 

espiral através da qual a água entra pelo duto forçado. A água atravessa o 

distribuidor, que consiste em pás formando canais onde a vazão turbinada é 

conduzida ao rotor da turbina. Já nas turbinas Francis, o distribuidor direciona o fluxo 

para as pás do rotor (SILVA, 2013). 

A pressão da água faz com que as turbinas se movimentem, sendo o 

movimento transferindo ao rotor do gerador dentro do estator através do eixo da 

unidade. A água que atravessa a turbina, sai na direção axial através do tubo de 

sucção, onde segue o caminho que chega ao canal de fuga, retornando ao leito do 
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rio. Os elementos descritos são apresentados na Figura 3, onde é possível visualizar 

o esquema de UG com turbinas Francis. Vale ressaltar que as UG utilizadas no atual 

trabalho são com turbina Francis, entretanto a instrumentação proposta independe 

do tipo de turbinas, desde que seja possível o acesso à superfície do estator com a 

remoção do rotor ou até mesmo com a movimentação do estator. Na Figura 3 

também são mostrados o estator e o rotor, bem como os mancais da UG. 

 
Figura 3 - Elementos de uma UG com turbina Francis (Adaptado de SILVA, 2013) 

Os mancais são os pontos importantes para medição de temperatura. Já para 

a detecção de cavitação e excitações hidráulicas, existe potencial interesse o 

monitoramento térmico da tampa da turbina, distribuidor e tubo de sucção. O atual 

trabalho com o estator faz parte de um projeto maior de instrumentação total do 

gerador hidrelétrico com fibra óptica, onde cada integrante desse projeto teve o 

objetivo de instrumentar os pontos importantes de medição de temperatura, bem 

como vibração, entre outras variáveis físicas que indicam a ocorrência de 

desbalanceamento, falha de excitação, falha na excentricidade do rotor e estator, 

entre outras (SILVA, 2013). 

No desenvolvimento de um sistema que monitore temperatura, as etapas 

mais importantes consistem: Primeiro, na topologia do sistema, que define a 

quantidade e modelos de sensores necessários e pontos a serem monitorados; 

Segundo, nas características dos sinais, selecionando o que se deseja identificar 

com o monitoramento. A topologia do sistema depende da máquina e das 

características de monitoramento (SILVA, 2013). 
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As características operacionais de uma UG são extraídas usando técnicas de 

processamento digital de sinais no domínio do tempo. Logo, a definição das técnicas 

requer uma avaliação da capacidade de processamento disponível no sistema. Este 

trabalho aborda um estudo de técnicas de processamento de sinais dos sensores de 

temperatura que compõem um sistema de monitoramento, a fim de extrair alta 

quantidade de informações capaz de fornecer um diagnóstico sobre a real condição 

de operação da máquina (SILVA, 2013). 

2.1.1 Instrumentação tradicional do estator 

O monitoramento da temperatura do estator é realizado através de sensores 

pontuais RTD (Resistance Temperature Detector). RTDs operam no princípio da 

mudança da resistência elétrica de metais puros conforme a variação, sendo a 

platina o metal mais utilizado devido a sua precisão e estabilidade. No estator 

também são utilizados PT-100, que consiste em sensores de platina, sendo que, 

quando submetidos a 0 °C apresenta resistência elétrica de 100 Ω. Os PT-100 

comumente são utilizados na instrumentação do núcleo dos enrolamentos do estator 

(VRAZIC et al., 2008; CHAABAN et al., 2011; BAZZO, 2017). 

Os sensores das ranhuras e das chapas do núcleo do estator são mostrados 

na Figura 4. É possível observar que um dos sensores é instalado entre as barras de 

topo e fundo no interior da ranhura (Figura 4a). A proteção do sensor faz parte da 

camada de isolamento e tem formato do preenchimento entre barras. Na ordem de 

18 a 30 ranhuras do estator possuem sensores de temperatura, uma vez que a 

complexidade da instalação e o número de condutores exigidos limitam o uso. Um 

estator de um gerador de alta potência possui centenas de ranhuras, como exemplo 

o gerador do trabalho atual, que possui estrutura composta por 450 ranhuras. 

Percebe-se a ineficiência da instrumentação tradicional que monitora apenas de 2% 

a 4% das ranhuras (BAZZO, 2017). 

Tradicionalmente, para a instrumentação do núcleo do estator os sensores 

são internamente posicionados entre a chapa e o núcleo, como mostra a Figura 4b. 

Os sensores se encaixam em locais apropriados nas chapas. A localização da 

instalação é baseada nas ranhuras do estator, onde os sensores são dispostos no 

meio de duas ranhuras e podem ser alocados em 3 níveis: superior, centro e inferior 

(Figura 4b). A instrumentação tradicional do núcleo do estator é através de sensores 

em até 16 chapas, dispostos em diferentes níveis e alturas (BAZZO, 2017). 
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a) 

 

b) 

 
Figura 4 - Instrumentação tradicional das (a) ranhuras e (b) chapas do núcleo do estator da UG 

de alta potência (BAZZO, 2017). 

Os estatores das UG de 200 MW da UHE Salto Osório utilizados no atual 

trabalho, são tradicionalmente instrumentados com 18 sensores RTD nas ranhuras 

(Figura 5a) e 14 sensores RTD no núcleos (Figura 5b). Vale ressaltar que a 

distribuição dos sensores varia de acordo com o modelo e fabricante da UG. 

a) 

 

b) 

 
Figura 5 – RTD instalados nas (a) ranhuras e (b) chapas do núcleo do estator (BAZZO, 2017). 
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O número de sensores de temperatura na instrumentação tradicional do 

estator é adequado somente para monitorar a sua temperatura média, não 

permitindo a identificação de hotspots que, eventualmente, possam surgir na 

estrutura. As falhas podem ocorrer em qualquer parte do estator, todavia os danos 

no gerador podem se agravar caso as falhas não sejam identificadas rapidamente. 

Se tratando da confiabilidade das medições, os sensores eletrônicos de uma 

maneira geral, como os RTD, sofrem de interferência eletromagnética e suas 

medições são afetadas em um ambiente ruidoso. Além disso, no caso de um curto-

circuito, existe o risco de se conduzir alta tensão do gerador ao painel de controle 

pelos cabos dos sensores (BAZZO, 2017). 

2.1.2 Problemas encontrados em estatores 

A prevenção de falhas em estatores de geradores hidrelétricos pode ser 

realizada com o monitoramento da sua temperatura, uma vez que altas 

temperaturas indicam desgastes no isolamento com curto-circuito nos enrolamentos. 

Assim a prévia manutenção nos isolamentos pode evitar graves danos à UG 

(KOKKO, 2011; BERTENSHAW et al., 2012; BAZZO, 2017). 

SUMEREDER (2008) relata que os problemas com isolamento representam 

60% das falhas em geradores hidrelétricos, sendo que esses problemas ocorrem 

com a deterioração dos materiais de isolação devido a operação normal do gerador 

que gera tensões mecânicas, elétricas e térmicas, sendo proeminente com o 

envelhecimento da máquina. 

O aquecimento do estator tem origem por efeito Joule nas barras dos 

enrolamentos. As barras carregam cerca de quilo ampères de corrente elétrica, 

sendo que as resistências elétricas de seus condutores causam a geração de calor 

(CHAABAN et al., 2011; HUDON et al., 2013). As barras são cercadas por camadas 

de isolamento que fornecem isolação galvânica aos condutores, todavia a isolação é 

comprometida quando submetida em altas temperaturas na ordem de 100 °C. Caso 

ocorra danos no isolamento, a integridade do gerador comprometida (KOKKO, 2012; 

WANG et al., 2011; BAZZO; 2017). 

As falhas causam regiões com alta temperatura aos redores da localização 

defeituosa, seja pelo aumento de correntes parasitas, falta de isolamento térmico ou 

superaquecimento com curto-circuito entre condutores. Essas falhas podem ser 

identificadas como regiões quentes ou hotspots em locais específicos da estrutura 
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do estator. As falhas se agravam devido as limitações da instrumentação 

convencional impossibilitam a identificação do problema nos estágios iniciais 

(BAZZO, 2017). É possível observar na Figura 6(a) a ilustração da manifestação 

térmica de uma falha causada por desgastes no isolamento entre o núcleo e as 

barras que, consequentemente, acarreta em perdas geradas por correntes parasitas 

induzidas pelo campo magnético do rotor. A manifestação térmica de uma falha 

gerada pelo desgaste do isolamento entre os strands das barras é ilustrada Figura 

6(b), e esse tipo de falha faz com que arcos elétricos apareçam entre os condutores, 

o que compromete a estrutura da barra. A Figura 6(c) ilustra a manifestação térmica 

de uma falha grave no estator devido ao desgaste do isolamento e, 

consequentemente no curto-circuito entre as barras de topo e fundo (BAZZO, 2017). 
a) b) c) 

 
  

Figura 6 - (a) Falha de isolação entre núcleo e barras. (b) falha de isolação entre strands das 
barras. (c) Falha de isolação entre barras de topo e fundo (BERTENSHAW et al., 2012). 

Para ilustrar de maneira específica, a Figura 7 mostra imagens reais da falha 

de isolamento causada por curto-circuito entre as barras do estator de uma UG da 

UHE Salto Osório. São mostrados na Figura 7(a) os detalhes das chapas do núcleo 

próximo da ranhura aonde a ocorreu a falha, sendo as barras derretidas neste local 

com o curto-circuito. É possível observar na Figura 7(b) os danos nas conexões dos 

enrolamentos das barras danificadas. As duas barras danificadas foram derretidas 

compondo um amontoado de cobre fundido como mostra a Figura 7(c). Toda essa 

falha de isolamento arretou na parada de máquina por vários dias, sendo que para o 

reparo, foi necessária a retirada do rotor para acessar os componentes danificados 

na UG. Os danos seriam reduzidos se a falha na isolação fosse identificada 

antecipadamente, sendo necessário apenas reparo na isolação galvânica reduzindo 

o tempo de máquina parada. Isso mostra a importância da utilização dos sensores 

distribuídos em todas as ranhuras do estator, sendo que seria possível identificar o 

curto-circuito previamente, reduzindo custos de manutenção e reduzindo o tempo de 

máquina parada (BAZZO, 2017). 
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Os fatos mostram que a instrumentação térmica convencional não é suficiente 

para identificar e evitar os problemas causados pelo desgaste do isolamento, 

motivando a busca de tecnologias alternativas de instrumentação do estator. Os 

sensores a fibra óptica têm sido amplamente utilizados nas indústrias e sua 

aplicabilidade como sensores de temperatura distribuído faz com que a seja viável a 

utilização em estatores de UG de UHE (THEUNE et al., 2002; MARTELLI et al., 

2012; HUDON et al., 2013; MEZZADRI, 2012; BAZZO; 2017). Os sensores a fibra 

óptica têm características que resolvem a maioria dos problemas encontrados em 

sensores convencionais aplicados no interior do gerador, como a isolação galvânica 

e a imunidade eletromagnética (SCHROEDER et al., 2006).  

a) 

 c) 

 

b) 

 
Figura 7 - Danos por curto-circuito no estator de uma UG da UHE Salto Osório. (a) ranhura e 

chapas do núcleo. (b) Conexões das barras. (c) Barras fundidas (BAZZO, 2017). 

2.1.3 Manutenção de trocadores de calor de gerador hidrelétrico 

O trocador de calor de um gerador hidrelétrico é o elemento tipo radiador que 

resfria o ar quente de saída produzido pelo gerador elétrico. A forma de troca é 

indireta, onde o liquido que passa pelo trocador de calor resfriando-o, têm origem no 

próprio reservatório da usina hidrelétrica, mas não atinge o gerador. O principal 

modo de falha ocorre com o possível entupimento nas tubulações ou aquecimento 

nos radiadores. A causa da falha está correlacionada com o possível entupimento 

com sujeiras nas tubulações ou resíduos nos radiadores. Normalmente a tomada de 
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decisão para diagnosticar e reparar o trocador de calor se dá verificando o estado 

das tubulações e dos trocadores de calor, abrindo os circuitos hidráulicos (MARCOS 

et al., 2014), como pode ser visto na Figura 8. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Figura 8 - Trocador de calor em manutenção. (a) Tocador de calor sem tampa lateral e sem 

válvula. (b) Linha hidráulica que alimenta o trocador de calor. (c) detalhe dos resíduos e sujeira 
no interior da linha hidráulica. 

A abertura de toda linha hidráulica dos trocadores de calor é necessária 

devido ao acúmulo de dejetos que são encontrados nas paredes das tubulações 

(Figura 8(c)). Nas imagens não é possível ilustrar as condições internas do trocador 

de calor, todavia como o fluxo de água que atravessa o trocador é o mesmo das 

tubulações, pode-se prever que as condições internas sejam parecidas com as 

encontradas nas paredes da tubulação de alimentação. Há corrosão das partes 

metálicas com a sujeira acumulada. 

A limpeza de todos os componentes do trocador de calor e das linhas 

hidráulicas é um processo lento, realizado manualmente com produtos químicos e 

utilizando escovas de aço nos locais acessíveis. Portanto, a abertura de qualquer 

trocador de calor para manutenção causa a parada da UG até que toda a 

manutenção seja realizada. 

Atualmente o monitoramento de temperatura dos trocadores de calor é 

realizado utilizando um único sensor PT-100 instalado na parte frontal do trocador. O 

sistema é ineficaz uma vez que a medição da média da temperatura do trocador e 
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obviamente, a região acima do elemento sensor não é monitorada. 

No caso do trocador de calor, existe a importância de uma instrumentação 

adequada, já que a instrumentação com o PT-100 não é o suficiente para monitorar 

as condições internas do trocador. Novamente as tecnologias com sensores ópticos 

dispõem condições que podem monitorar o trocador de calor com mais eficiência. 

Os sensores ópticos sendo devidamente encapsulados e multiplexados, podem 

medir com mais precisão a temperatura de todo o corpo do trocador de calor, 

indicando regiões de temperaturas superiores ao comum por consequência de 

acúmulo de sujeita no local. 

2.2 MOTORES DIESEL FERROVIÁRIO 

Motores diesel são máquinas de combustão destinadas ao suprimento de 

energia mecânica rotativa de acionamento. Rudolf Diesel - engenheiro nascido em 

Paris - desenvolveu o primeiro motor entre 1893 a 1898 em Augsburg/Alemanha. O 

primeiro teste bem-sucedido aconteceu dia 17 de fevereiro de 1897, na 

Maschinenfabrik Augsburg, atual MAN SE (PEREIRA, 2006). 

Motores diesel podem ser classificados em quatro tipos básicos de acordo 

com sua aplicação (PEREIRA, 2006): 

I) Estacionários: Acionamento de máquinas estacionárias (geradores, 

máquinas de solda, bombas, máquinas de rotação constante); 

II) Industriais: Acionamento de máquinas de construção civil (tratores, 

carregadeiras, guindastes, compressores de ar, máquinas de 

mineração, veículos de operação fora-de-estrada, acionamento de 

sistemas hidrostáticos); 

III) Veiculares: Acionamento de veículos de transporte em geral 

(caminhões, caminhonetes e ônibus); 

IV) Marítimos: Propulsão de barcos e máquinas de uso naval.  

O motor diesel ferroviário que compõe uma locomotiva, utilizado nesse 

trabalho, está classificado no tipo industrial pois se trata de um veículo de operação 

fora-de-estrada onde há características especiais e específicas de acionamento 

(PEREIRA, 2006).  

Motores diesel também podem ser classificados pelo sistema de 

arrefecimento, normalmente a água ou a ar, ou pelo número e disposição dos 
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cilindros, sendo dispostos em linha ou dispostos em fileiras inclinas em V (vê) 

(PEREIRA, 2016). 

Os motores a combustão, de uma maneira geral, operam de acordo com as 

leis da termodinâmica, no entanto, mudanças de projeto de sistemas e componentes 

fazem com que se tornem adequados para uma aplicação específica. O atual 

trabalho, que consiste no desenvolvimento de um sistema de monitoramento de 

temperatura dos mancais do motor diesel, pode ser aplicado em qualquer tipo de 

motor, desde que circule óleo lubrificante no interior das partes móveis. 

Os principais sistemas dos motores diesel são: Admissão de ar; Combustível, 

incluindo componentes de injeção; Lubrificação (este mais abordado no atual 

trabalho); Arrefecimento; Exaustão e; Partida (PEREIRA, 2016). 

O motor diesel é composto de um mecanismo que transforma os movimentos 

lineares dos pistões em movimento rotativo do virabrequim, transmitindo energia 

mecânica aos equipamentos acoplados, como um gerador de corrente alternada 

(alternador). Este mecanismo é subdividido em cinco componentes (PEREIRA, 

2016): 

 Cabeçotes: funcionam como tampas dos cilindros e acomodam os 

mecanismos das válvulas de admissão e escape, bicos injetores e 

canais de circulação do líquido de arrefecimento; 

 Cárter: reservatório do óleo lubrificante utilizado situado inferiormente 

no motor; 

 Seção dianteira: composto pelas engrenagens de distribuição de 

movimentos para os acessórios do motor; 

 Seção traseira: onde se encontra o volante e respectiva carcaça, para 

montagem do equipamento acionado; 

 Bloco de cilindros: se alojam os conjuntos de cilindros, com pistões, 

anéis, camisas, bielas, árvores de manivelas e árvore de comando de 

válvulas. 

2.2.1 Princípio de funcionamento dos motores 

Motores de combustão interna, conforme o combustível, são classificados em 

motores com ciclo Otto e motores com ciclo diesel. Motores ciclo Otto aspiram a 

mistura ar-combustível preparada antes de ser comprimida nos cilindros. A 



48 

combustão é provocada por centelha produzida por vela de ignição. Motores a 

gasolina, álcool, gás ou metanol, geralmente utilizados, nos automóveis, utilizam o 

ciclo Otto. Motores ciclo diesel aspiram ar e após sua compressão no interior dos 

cilindros, recebe o combustível sob pressão positiva. Após a combustão sobrevém 

por autoignição quando o combustível entra em contato com o ar aquecido pela 

pressão elevada (PEREIRA, 2016). 

O diesel comercial é o combustível, porém outros combustíveis, como nafta, 

óleos minerais pesados e óleos vegetais são utilizados em motores específicos. O 

processo diesel vai além dos combustíveis líquidos, podendo ser utilizados carvão 

em pó, produtos vegetais, gás e combustível misto (PEREIRA, 2016). 

2.2.2 Mancais do virabrequim ou das bielas. 

Os mancais são empregados para diminuir o atrito e servir de base às peças 

giratórias do motor, sejam eixos ou rodas em eixos. Os mancais são divididos em 

dois tipos básicos (COSTA, 2002): 

 Lisos, formados por duas meia-buchas, capas ou casquilhos; 

 Buchas e rolamentos, podendo ser de esferas, roletes ou agulhas, 

todavia não são muito utilizadas em motores de grande porte. 

Os componentes básicos do interior do bloco do motor diesel de grande porte, 

incluindo os mancais do virabrequim, são ilustrados na Figura 9. 

 
Figura 9 - (a) Casquilhos dos mancais do virabrequim e a indicação do esguicho do filme de 

óleo; (b) Indicação dos mancais fixos e móveis do virabrequim do motor diesel. 
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Mancais denominados duas meia-buchas possuem apoio para peças 

giratórias, o que facilita a montagem, e são constituídos por duas partes iguais feitas 

de metal antifricção denominadas casquilhos. Nos casos dos mancais de duas meia-

buchas desmontáveis, os casquilhos do virabrequim são formados por duas partes 

idênticas de aço com revestimento de metal antifricção. Nos mancais existe um 

orifício por onde passa óleo lubrificante para os para os casquilhos através do 

virabrequim (COSTA, 2002). 

Os casquilhos têm uma forma semicircular e consiste em um invólucro de aço 

revestido internamente por uma liga de metal macio com propriedades redutoras de 

atrito.  

Mancais de apoio do virabrequim estão localizados nas extremidades do 

bloco do motor, e os mancais da biela estão localizados na cabeça do virabrequim. 

Já o casquilho é composto por um sólido de contato perfeito em sua carcaça nos 

mancais, de modo que o calor gerado pelo atrito se dissipe por condução evitando o 

sobreaquecimento. O casquilho possui revestimento qual pode ser constituído por 

várias ligas metálicas, tais como: metal branco, liga de cobre-chumbo ou liga de 

estanho-alumínio (COSTA, 2002). 

Uma extremidade do virabrequim está submetida ao impulso das 

engrenagens que movem os sistemas auxiliares. Esse impulso é controlado para 

não causar deslocamentos axiais no virabrequim, que geraria ruídos e provocaria 

desgastes e, consequentemente, elevaria a temperatura de operação. Assim, um 

dos apoios do virabrequim possui arruelas axiais de encosto, conhecidas por meia-

luas do virabrequim, constituídas por segmentos de aço revestidos de metal 

antifricção, anulando por encosto qualquer reação ao deslocamento axial do 

virabrequim (COSTA, 2002). 

É denominado “mancal fixo”, o mancal anexo ao bloco do motor e suporta o 

virabrequim, mantendo-o na posição. É denominado “mancal móvel” o mancal anexo 

à biela que faz o movimento para o giro do virabrequim. 

A bomba de óleo do motor possibilita a circulação do óleo lubrificante sob 

pressão através dos canais do bloco, sendo o óleo inserido nos mancais do 

virabrequim através do orifício dos casquilhos.  Este orifício compartilha um sulco em 

torno do interior do casquilho, onde o óleo é distribuído (COSTA, 2002). 
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2.2.3 Lubrificação do motor diesel 

O motor diesel possui um sistema de lubrificação que varia de acordo com o 

projeto do fabricante, normalmente são dimensionados para operar com 2 a 3 litros 

de óleo lubrificante por litro de cilindrada e vazão entre 10 e 40 litros por hora-

cavalo. A Figura 10 mostra os componentes do sistema de lubrificação de um motor 

diesel. Esses componentes são (PEREIRA, 2006): 

a) Cárter de óleo, montado inferior ao bloco, dotado de capacidade 

adequada à potência do motor; 

b) “Pescador” com filtro de tela; 

c) Bomba de circulação forçada, geralmente do tipo de engrenagem, 

acionada pela árvore de manivelas do motor; 

d) Linha de pressão; 

e) Regulador de pressão (geralmente uma válvula na própria bomba); 

f) Filtros de fluxo integral e de desvio; 

g) Linha de derivação (by-pass para o filtro auxiliar); 

h) Indicador de pressão ou comutador de segurança; 

i) Trocador de calor do óleo lubrificante; 

j) Linha para o motor; 

Também são encontrados acessórios, tais como: sensores de pressão; 

pressostatos e; manômetros. 

 
Figura 10 - Sistema hidráulico de lubrificação do motor diesel.  

A viscosidade é o atributo mais importante do óleo lubrificante, sendo que 

centros de pesquisas se dedicam especialmente a essa propriedade. Os óleos 

lubrificantes apresentam sensibilidade à temperatura, tendo relação direta a sua 

viscosidade, sendo uns mais sensíveis que outros. Óleos naftênicos se alteram mais 

com a variação de temperatura que os óleos parafínicos (PEREIRA, 2006). 

O requisito de alta qualidade dos óleos lubrificantes operando sob condições 
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de temperatura extremamente variáveis, tornou necessário conhecer as 

características de viscosidade em relação à uma faixa muito ampla de temperatura. 

Não existe linearidade a relação entre a viscosidade e a temperatura do óleo 

lubrificante, impossibilitando a determinação da variável viscosidade/temperatura. 

Fabricantes de óleos lubrificantes desenvolveram estudos a fim de se produzir 

produtos capazes de suportar variações de temperatura para se comportarem como 

se pertencessem a uma classe de viscosidade a 0 °F e outra a 210 °F (PEREIRA, 

2006). 

2.2.4 Operação e manutenção do motor diesel 

As manutenções preventivas se aplicam em todos os sistemas do motor 

diesel. A manutenção no mecanismo principal é realizada apenas em caso de 

recondicionamento ou reforma, quando ocorre o desmonte, ou em caso de 

manutenção corretiva por um defeito ou acidente. É inevitável que ocorram 

desgastes dos componentes internos, todavia os cuidados aplicados aos sistemas 

aumentam a durabilidade e desempenho desses componentes (PEREIRA, 2006). 

Para manter os motores diesel em operação, ou estender o tempo de 

funcionamento, são executados alguns procedimentos de manutenção e operação. 

Um dos procedimentos é a verificação e registro das horas de operação, consumo 

de água, consumo de combustível, consumo de óleo lubrificante, bem como a 

manutenção e reparos dos sistemas. Dessa forma, não é permitida a operação do 

motor com óleo lubrificante em baixa pressão, água de arrefecimento em alta 

temperatura, excesso de fumaça, ruído anormal, vazamentos em sistemas de 

arrefecimento, lubrificação e combustível (PEREIRA, 2006). Se constatada alguma 

irregularidade, é providenciada a correção antes de se utilizar o motor.  

Outro procedimento é a proibição de operação do motor em marcha lenta. A 

regulagem de tensão é independente da frequência e, se o motor operar em rotação 

baixa, o regulador automático de tensão fornecerá corrente ao campo para atingir a 

tensão nominal, aumentando a corrente de excitação para valores que possam 

danificar os circuitos (PEREIRA, 2006). 

O impedimento de parada imediata do motor após um período de operação 

também se trata de um procedimento de operação. Caso o fluxo de água seja 

interrompido repentinamente, o calor retido nas massas de ferro acarreta na 

ebulição da água em torno das camisas e passagens do cabeçote. Em sistemas de 
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partida e parada automática de grupos geradores, o tempo de trabalho em vazio é 

na ordem de 3 a 5 minutos. Já em motores turbo-alimentados, como é o caso de 

motores diesel de locomotiva, este procedimento evita que o turbo-alimentador gire 

sem lubrificação. A parada imediata é um fator que será investigado considerando 

os mancais do virabrequim, uma vez que os desgastes nos mancais com falha 

podem evoluir enquanto a máquina estiver trabalhando. 

Um procedimento adotado é a proibição de acionamento do motor 

continuamente por mais de 30 segundos, e a espera de 3 a 5 segundos para nova 

tentativa de partida, sendo isto necessário para preservar o motor de partida, pois a 

temperatura do enrolamento sobe rapidamente quando em serviço (PEREIRA, 

2006). Não é permitido deixar o motor sem funcionar por longos períodos. Se aciona 

no mínimo durante meia hora sob carga, uma vez por semana, para manter os 

componentes lubrificados e evitar que acumule sujeira nas partes móveis 

(PEREIRA, 2006). 

2.2.4.1  Manutenção preventiva convencional 
Atualmente a manutenção preventiva de motores diesel ferroviários segue 

recomendações em documentações técnicas fornecidas pelo fabricante. Em linhas 

gerais, o motor diesel exige constante manutenção além dos cuidados diários de 

operação. Os fabricantes recomendam, primordialmente, a verificação, limpeza e 

substituição dos seguintes itens (PEREIRA, 2006): 

a) Trocas de óleo lubrificante e filtros; 

b) Inspeção quanto a vazamentos de óleo lubrificante, água e 

combustível; 

c) Verificação dos níveis de água do trocador de calor e de óleo 

lubrificante; 

d) Observação quanto a ruídos anormais durante o funcionamento; 

e) Drenagem diária do sistema de combustível; 

f) Limpeza e substituição dos elementos de filtro de ar; 

g) Inspeção periódica do sistema de admissão de ar; 

h) Limpeza do trocador de calor e troca da água de refrigeração; 

i) Regulagem das folgas de válvulas; 

j) Inspeção da tensão das correias e ajuste quando necessário; 

k) Inspeção do cubo e demais componentes de acionamento do 
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ventilador; 

l) Revisão do turbo-alimentador; 

m) Medição da resistência de isolação do alternador; 

n) Lubrificação dos rolamentos do alternador; 

o) Reaperto cabos e conectores elétricos; 

p) Substituição de mangueiras ressecadas; 

q) Verificação do nível do eletrólito das baterias; 

r) Conservação dos bornes de baterias; 

s) Revisão da bomba e bicos injetores e; 

t) Inspeção do amortecedor de vibrações. 

Para cada item é gerado um histórico de revisão num banco de dados em 

função dos desgastes previstos das peças. Quando chega a época de fazer a 

manutenção, é realizado o agendamento da parada da máquina. Na revisão da 

máquina pode-se constatar que as peças móveis podem funcionar por um período 

de tempo maior, economizando material. Dessa forma há um novo agendamento 

para uma nova revisão em um intervalo mais curto. Essas paradas de máquinas 

para revisões agendadas podem acarretar em prejuízos financeiros, pois são dias 

que não estão operantes. 

Na manutenção, os valores de temperatura são comumente medidos por 

pirômetro infravermelho, quais não são precisos e apenas são utilizados com a 

máquina parada. 

2.2.5 Defeitos em virabrequim e mancais do motor diesel ferroviário 

Os principais defeitos das partes girantes do motor diesel ocorrem devido à 

falta de lubrificação. A falta de lubrificação tem origem de diversas maneiras, como: 

excesso de sujeira, entupimento dos dutos de lubrificação, peças não colocadas na 

posição correta, peças com apertos acima ou abaixo do recomendado pelo 

fabricante, utilização de óleo fora da validade, operação incorreta do motor como 

“motor frio”, desbalanceamento ou descentralização do virabrequim, entre outros. 

Normalmente, na operação do motor é verificada a média de temperatura do 

óleo lubrificante com um sensor de temperatura. Ao levar em consideração as 

dimensões do motor, há uma tendência da uniformização da temperatura do óleo. 

Não é possível medir diferenças de temperatura do óleo em diferentes locais do 

motor, que inviabiliza a verificação em tempo real de falhas em uma parte girante. 
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Uma das consequências disto é o desgaste dos casquilhos dos mancais. 

Dependendo da origem do desgaste, a falha pode se manifestar de forma lenta, 

onde o motor opera normalmente durante dias ou meses. Neste caso os casquilhos 

têm desgastes como mostrados na Figura 11. Pequenas ranhuras e desgastes da 

primeira camada de proteção são verificadas nessa imagem. Esses desgastes têm 

por consequência o aumento da temperatura no mancal e também aumento da 

temperatura no fluxo do óleo que passa por esses mancais desgastados. Outra 

consequência é a alteração das propriedades do óleo lubrificante com a liberação do 

material dos desgastes nos casquilhos. 

 
Figura 11 - Início de desgaste dos casquilhos superiores e inferiores dos mancais do 

virabrequim do motor diesel. 
Quando há manifestação dos desgastes do casquilho de forma rápida, ou 

quando se manifesta lentamente sem diagnóstico rápido, os casquilhos podem 

carbonizar, danificando permanentemente outras peças do motor, como mancais, 

bielas, virabrequim, bloco do motor, dentre outras consequências. Um casquilho 

carbonizado é mostrado na Figura 12, onde a carbonização ocorre tanto na parte 

interna (a), quanto na parte externa (b) do casquilho. É possível observar trincas no 

casquilho na Figura 12(c). Já na Figura 12(d), é mostrado depósito de material do 

virabrequim, considerada falha média-grave, pois o virabrequim pode ser danificado 

permanentemente. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
Figura 12 - Carbonização do casquilho superior e inferior devido a sobreaquecimento do 

mancal do virabrequim. (a) Parte externa dos casquilhos; (b). Parte interna dos casquilhos; (c) 
trincas na parte interna do casquilho; (d) depósito de material do virabrequim no casquilho 

Outra falha que pode ocorrer em mancais está relacionada às bielas. Essas 

falhas são manifestadas nas junções entre a capa e a biela, e também entre a biela 

e o casquilho. Pode-se manifestar na parte externa da biela quando há algum objeto 

solto no interior do motor, causando possível quebra da biela. Em todos os casos 

ocorre o aumento da temperatura do fluxo do óleo que percorre essas partes móveis 

do motor. As manifestações de desgastes em bielas de motor diesel podem ser 

vistas na Figura 13. 

a) b) c) 
Figura 13 - Desgastes na biela do motor diesel. (a) desgastes na parte externa; (b) desgaste na 

junção biela casquilho; (c) desgastes na junção capa e biela. 
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Uma das falhas mais graves que pode ocorrer em um motor diesel de grande 

porte está relacionada ao virabrequim. Os desgastes no virabrequim são oriundos de 

falhas de lubrificação, e acumulo de materiais dos casquilhos e, se for mais grave, 

materiais das bielas. Desgastes no colo do virabrequim, como visto na Figura 14(a), 

podem acarretar no travamento dessa parte móvel girante. Como há várias forças 

originadas de todos os pistões, e uma força contrária do gerador elétrico acoplado 

no eixo do virabrequim, certamente acarretará na quebra do virabrequim, como é 

visto na Figura 14(b). A quebra do virabrequim também pode ser oriunda da 

descentralização do virabrequim no bloco do motor por consequência de operação 

incorreta do motor. 

O caso mais grave de falha com o motor diesel de grande porte ocorre com a 

quebra ou torção do bloco do motor. A danificação permanente do bloco do motor 

traz o maior prejuízo financeiro para a empresa. Neste caso, não há mais 

recuperação e somente algumas peças do motor são reaproveitadas. 

(a) (b) 
Figura 14 - (a) Desgastes do colo do virabrequim; (b) dano com a quebra do virabrequim. 

Em todos os casos apresentados, antes de ocorrer a falha ou a parada da 

máquina, há o aumento da temperatura de trabalho no local da falha, mas não há 

um sistema que monitore precisamente essa condição. Dessa forma, faz-se 

necessário o desenvolvimento de um sistema completo que monitore termicamente 

cada ponto das partes girantes do motor, monitorando indiretamente os 

componentes do motor através da temperatura do óleo lubrificante que atravessa 

esses componentes. Como será necessário um grande número de elementos 

sensores, e como o espaço interno do motor é limitado, os sensores ópticos 

baseados em redes de Bragg em fibra óptica podem ser aplicados.  
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3 SENSORES A FIBRA ÓPTICA 

Este capítulo mostra os estudos das fibras ópticas aplicadas como sensores 

pontuais ou distribuídos, afastando-se da direção convencional da área de 

telecomunicações. Os avanços tecnológicos dos dispositivos ópticos e 

optoeletrônicos já são bem disseminados e permitem grande desenvolvimento de 

sensores em fibra óptica (CULSHAW, 2004; GRATTAN, et al., 2000; RAO, 1999). 

3.1 REDES DE BRAGG EM FIBRA ÓPTICA 

Avanços da tecnologia de sistemas ópticos tornou possível a utilização de 

fibras ópticas como dispositivos sensores. A fibra óptica de hoje é a base mais 

importante e moderna de todos os sistemas de comunicação óptico e opto 

eletrônico. Em aplicações específicas destes guias de ondas para fins de dispositivo, 

são inscritas estruturas periódicas em seu núcleo. Para esses fins, são 

desenvolvidas tecnologias para a transformação do vidro com precisão na ordem de 

micrometros e nanometros, que se estendem desde gravação das estruturas com 

dopantes e, ainda, utilizando incidência de laser ultravioleta em conjunto com 

máscara de fase. 

Alguns exemplos dos possíveis empregos dessas estruturas periódicas em 

fibras ópticas são facilmente encontrados nas literaturas sobre o assunto. As redes 

de Bragg em fibras ópticas são um clássico exemplo de sucesso das aplicações das 

estruturas periódicas, incluindo desde a área de telecomunicação com redes tipo I 

que podem operar até 80 °C, passando pelas áreas de saúde, civil, e chegando à 

área da instrumentação industrial que necessitem de estabilidades térmicas maiores, 

sendo submetidas em esforços mecânicos e térmicos rigorosos. 

Os estudos para área industrial dessa tecnologia estão cada dia mais 

abrangentes, onde já se pode encontrar a tecnologia das FBG nos setores 

petrolíferos, energia elétrica, aeroespacial, entre outros (SCHROEDER et al., 1999; 

KERSEY, 2000). 

Nas técnicas de desenvolvimento de sensores baseados nas propriedades 

das redes de Bragg em fibras ópticas, são destacadas algumas características que 

favorecem sua aplicação, dentre elas (OTHONOS et al., 1999): 

 Dimensões pequenas atingindo no máximo 245 µm de diâmetro 



58 

quando revestidas com uma segunda camada protetora de 

polimetilmetaacrilato (PMMA), e aproximadamente 5 mm de 

comprimento, variando de acordo com a aplicação, quando gravadas 

em fibras ópticas mono modo. Devido a suas pequenas dimensões, o 

seu peso também é reduzido; 

 Alta sensibilidade térmica na ordem de 10 pm/ºC, e baixo tempo de 

resposta, o qual é alterado pela a influência das dimensões do 

encapsulamento do sensor; 

 Imunidade à interferência eletromagnética, que é a uma característica 

intrínseca dos componentes ópticos. 

O pequeno diâmetro da fibra, na ordem de micrômetros, permite a instalação 

do sensor em pequenas áreas de contato, não influenciando significativamente no 

funcionamento do dispositivo a ser mensurado. Desta forma, as redes de Bragg 

podem ser posicionadas em contato direto com a superfície de um metal, por 

exemplo, permitindo o monitoramento em tempo real de temperatura, com uma 

sensibilidade adequada e imunidade às interferências eletromagnéticas que podem 

ser provocadas. 

3.1.1 Princípio de funcionamento da FBG 

As redes de Bragg são gravadas nos núcleos das fibras ópticas. O método de 

gravação consiste na modulação periódica do índice de refração do núcleo da fibra, 

ao longo da direção longitudinal, através da incidência de um padrão de interferência 

de luz laser de ultravioleta (HILL et al., 1997). A existência dessa modulação 

provoca uma reflexão seletiva de uma pequena parcela do espectro óptico de um 

sinal de grande largura espectral que interage com a FBG. Esse processo é 

baseado em espalhamento coerente e sucessivo nas interfaces da rede de Bragg. O 

sinal refletido é centrado em um comprimento de onda específico, conhecido como 

comprimento de onda de Bragg, , que é apresentado pela Equação 1 (HILL, 

1978): 

 
= 2  (1) 

onde  corresponde ao período da rede de Bragg e,  corresponde ao índice de 

refração efetivo do modo de propagação. Nota-se que o espectro de refletido de 

uma rede de Bragg é dito complemento do seu espectro de transmitido. 
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A Figura 15 representa esquematicamente uma rede de Bragg e os seus 

espectros associados, quando iluminada por uma fonte óptica banda larga gerando 

uma estreita banda refletida, centrada no comprimento de onda de Bragg, e o 

espectro transmitido. 

 
Figura 15 - Ilustração da interatividade da luz na rede de Bragg na fibra óptica indicando a 

incidência da fonte óptica de banda larga no núcleo da fibra. Uma estreita banda é refletida e a 
parte restante é transmitida (Adaptado de OTHONOS et al., 1999). 

As redes de Bragg são sensíveis a grandezas físicas, como temperatura e 

deformação longitudinal, devido aos efeitos termo óptico e foto elástico presentes na 

estrutura da fibra. Esses efeitos fazem com que as características das redes de 

Bragg sejam afetadas pela variação de temperatura ou pela aplicação de tensão 

mecânica. Isso faz com que tais efeitos provoquem mudanças na periodicidade 

espacial, , e no índice de refração efetivo, , resultando em um deslocamento do 

comprimento de onda de Bragg, . 

Consequentemente, perturbações mecânicas e térmicas provocam um 

deslocamento espectral, , mudando a posição relativa do espectro de reflexão da 

rede de Bragg, sendo que o deslocamento é dado pela Equação 2, onde o primeiro 

termo representa o efeito da deformação mecânica e o segundo termo o efeito da 

temperatura (KERSEY et al., 1997). 

 =  2 +  +  2 +  (2) 

onde T é a temperatura e l é o comprimento da rede de Bragg. Dessa forma, tais 

propriedades possibilitam o desenvolvimento de sensores de precisão com as 

mesmas características das fibras ópticas, que consiste em seu tamanho e peso 

reduzido, imunidade a interferências eletromagnéticas, eletronicamente passivos e 

capacidade de multiplexação (OTHONOS et al., 1999). 
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O perfil de índice de refração de uma rede de Bragg uniforme em fibra óptica 

pode ser expresso pela Equação 3: 

 ( ) = +  
2

 (3) 

onde  é a amplitude da modulação induzida no índice de refração,  é a distância 

ao longo do eixo longitudinal da fibra. 

Com a descrição das propriedades da reflexão para a rede de Bragg 

utilizando a teoria dos modos acoplados, pode-se calcular a amplitude do sinal 

refletido, ( , ) , que é em função do comprimento de onda, , e do comprimento da 

rede , utilizando a Equação 4 (LAM et al., 1981): 

 ( , ) =
ℎ ( )

ℎ ( ) + ℎ ( ) (4) 

onde Δk é a variação do vetor da onda e k é a constante de propagação. O Ω 

consiste no coeficiente de acoplamento que é dado pela Equação 5: 

 =  (5) 

onde Mp é a fração do modo de potência confinado no núcleo da fibra que no caso 

da rede ser escrita uniformemente no núcleo, pode ser aproximado por 1 − √ , onde 

 é a frequência normalizada da fibra. A expressão da amplitude da reflexão pode 

ser simplificada, conforme a Equação 6, uma vez que no comprimento de onda 

central de Bragg não há variação do vetor da onda, portanto Δk = 0. 

 ( , ) = ℎ ( ) (6) 

Se o número de interfaces que constituem a rede de Bragg aumenta, o 

mesmo acontece com a amplitude do sinal refletido de forma proporcional de acordo 

com uma condição para atingir a largura máxima do espectro da rede à altura medial 

que é representada pela Equação 7: 

 =
2

+
1

 (7) 

onde N é o número de interfaces da FBG. O termo s se aproxima de 1 para redes 
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fortes e 0,5 para redes fracas (RUSSELL et al., 1993). 

A rede de Bragg em fibra óptica pode ser utilizada como sensor, 

principalmente para medir grandezas como temperatura e deformação, e se forem 

devidamente encapsuladas podem medir pressão, índice de refração, entre outras 

grandezas, tornando a FBG um sensor versátil. Isso é possível com o 

monitoramento do deslocamento espectral refletido da rede de Bragg, pois o 

comprimento de onda de Bragg é alterado conforme a variação no período de 

modulação da rede de Bragg e também pela variação do índice de refração efetivo 

do modo propagado, o que pode ser causado por uma determinada grandeza 

externa que interfere na fibra com uma variação de temperatura (KERSEY et al., 

1997). Em fibras de sílica, a sensibilidade da FBG para temperatura tem um valor 

aproximado de 10 pm/°C no espectro de comprimento de onda. Isso pode ser 

determinado pela Equação 2, que pode ser dividida em dois termos, onde o primeiro 

termo refere-se à deformação mecânica (efeito foto elástico) e o segundo termo ao 

efeito da temperatura (efeito termo óptico). Sendo assim, quando se pretende 

monitorar apenas um tipo de grandeza, o sensor deve ser condicionado de modo a 

garantir a estabilidade no termo desconsiderado, ou utilizar outras técnicas para 

discriminar os efeitos da sensibilidade cruzada. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, as FBG foram utilizadas para medir 

temperatura. Com isso, é considerado apenas o segundo termo da Equação 2 que 

também pode ser representado pela Equação 8 (OTHONOS et al., 1999): 

 = ( + )  (8) 

onde, na fibra, α é o coeficiente de expansão térmica que pode ter um valor 

aproximado de 0,55 x 10-6 °C-1 utilizando fibras sílica. ξ é o coeficiente termo óptico 

sendo o coeficiente mais influente, pois o coeficiente precedente só é expressivo em 

temperaturas superiores a 800 °C, podendo ser aproximado em 8,6 x 10-6 ºC-1 para 

a fibra com núcleo de sílica dopada com germânio. Com essas características, pode-

se obter a sensibilidade a temperatura de uma rede utilizando a Equação 8, onde o 

valor aproximado é de 10 pm/ºC. 

A Figura 16 apresenta o resultado experimental da resposta de uma rede de 

Bragg inserida em um forno onde a temperatura foi variada entre 0 °C à 60 °C (LUO et 

al., 2001). Dessa forma pode-se dizer que a FBG praticamente tem uma resposta linear 

quando submetida em medições de baixas variações térmicas. 
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Figura 16 - Comprimento de onda de uma FBG em função da temperatura evidenciando-se um 

comportamento aproximadamente linear entre 0 °C a 60 °C (LUO et al. 2001) 

Utilizando técnicas de tratamento térmico, como a regeneração das redes de 

Bragg, pode-se garantir a estabilidade das redes para temperaturas acima dos 1000 

ºC, porém, a larga faixa de medição compromete a resolução das medidas, fato que 

deve ser dimensionado de acordo com a aplicação desejada (CANNING et al., 

2008). 

As redes de Bragg em fibras ópticas podem se tornar instáveis com o 

decorrer do tempo e quando submetidas em altas temperaturas, na ordem de 1000 

°C. Para a solução de muitas aplicações uma estabilidade térmica induzida, que 

consiste em uma técnica de pós-processamento, pode determinar qual faixa a rede 

de Bragg poderá operar e assim aumentar sua vida útil e, consequentemente, sua 

estabilidade. Há um interesse pelas indústrias no desenvolvimento e aplicação de 

sensores de altas temperaturas, aplicados em processos de fundição, caldeiras e 

fornos. Já o setor energético e de transporte ferroviário necessitam de sensores que 

tenham alto desempenho para monitorar seus componentes (EPAARACHCHI et al., 

2009). 

3.1.2 Métodos de Fabricação de Redes de Bragg  

A fabricação de redes de Bragg em fibras ópticas é baseada na evolução da 

amplitude da modulação do índice de refração efetivo da fibra no decorrer do tempo 

de exposição na gravação. O tempo dependerá principalmente da natureza da fibra 

e das características do método de gravação, como densidade de energia, 

visibilidade e estabilidade da exposição em fontes lasers UV. (CANNING, 2008). São 
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três as principais técnicas de gravação de redes de Bragg em fibras ópticas: 

gravação ponto a ponto; método interferométrico e; iluminação direta com um feixe 

UV através da máscara de fase. No último caso a própria máscara é o elemento 

óptico de difração que gera o padrão de interferência responsável por alterar o 

índice de refração do núcleo da fibra modulando-o espacialmente. 

A máscara de fase é composta por uma placa de sílica onde pequenos sulcos 

periódicos são criados em uma das suas superfícies obedecendo ao período Λpm. 

Um dos parâmetros que determina o perfil da periodicidade da máscara de fase é a 

minimização da intensidade difratada na ordem zero. Dessa forma, acontece a 

maximização da intensidade difratada nas ordens +1 e -1, responsáveis por gerar 

padrão de interferência no campo próximo com os feixes combinados, onde metade 

do período da máscara de fase corresponde ao período desse padrão de 

interferência (Figura 17).  

 
Figura 17 - Gravação de redes de Bragg em fibra óptica utilizando iluminação direta da 

Radiação UV sob máscara de fase. 

Com a fibra óptica posicionada próxima a máscara de fase, pode ser gravada 

a modulação do índice de refração conforme o padrão de interferência. O 

comprimento de onda de Bragg (λB) é descrito pela Equação 9, qual demonstra que 

o λB é determinado pelo período da máscara de fase e pelo índice de refração 

efetivo da fibra no caso da incidência normal do feixe UV (OTHONOS et al., 1995). 

 = 2  (9) 

A alta coerência espacial e temporal do feixe de um laser UV, possibilita a 

gravação de redes de Bragg em fibras ópticas com qualidade, podendo ser 

utilizados tanto nos métodos com máscara de fase, com iluminação direta, quanto 

no uso de interferômetro com máscara de fase. Para obtenção do filtro espectral 

desejado, há a possibilidade de alterar alguns parâmetros da rede durante a 
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gravação. As redes que são gravadas em baixa potência e possuem refletividades 

próximas de 100% são classificadas como Tipo I, são estáveis quando operam em 

temperaturas abaixo de 100 °C, porém podem ser extintas quando submetidas a 

temperaturas próximas a 200 °C. Neste contexto, pode-se concluir que em 

aplicações que envolvam altas temperaturas essas redes não são convenientes 

pois, sua durabilidade como sensor estará comprometida. 

Outras redes de Bragg gravadas em fibra óptica tem como característica 

maior estabilidade térmica e é classificado como rede do Tipo IIA, que provém do 

mesmo procedimento da gravação de redes Tipo I, porém com um tempo maior de 

exposição onde a rede de características Tipo I é extinta e outra rede passar a existir 

no lugar. Esse processo ainda não é totalmente compreendido, porém são 

justificadas por duas etapas (OTHONOS et al., 1999): 

A primeira correspondente à fotossensibilidade das fibras ópticas que está 

associada à mudança permanente do índice de refração do núcleo da fibra óptica 

exposta à luz com comprimento de onda e intensidade característicos que são 

funções do material constituinte do núcleo. Também pode ser inclusa nessa etapa a 

formação dos centros de cor, alterando positivamente o índice de refração; 

A segunda etapa está relacionada com a relaxação da tensão acumulada no 

núcleo da fibra alterando negativamente o índice de refração. As redes do Tipo IIA 

podem operar em temperaturas na ordem de 500 °C. 

Há outra alternativa de gravação de redes de Bragg em fibras ópticas para 

sensores de temperatura, todavia com uma menor sensibilidade térmica, na ordem 

de 6,4 pm/°C. Esse método utiliza fibras de sílica com altas concentrações de 

germânio e na sua hidrogenação resultando redes de Tipo IA. Consiste em um 

processo demorado devido à necessidade de um longo tempo de exposição a um 

laser na faixa de 244 nm, o que acarreta em um processo de recozimento da fibra 

óptica com o aquecimento gerado pela absorção de UV (LIU et al., 2002). 

Outra opção para melhorar a FBG em aplicações que exigem altas 

temperaturas alterando os métodos de gravação das redes, consiste no uso de 

sistemas pulsados onde a intensidade do feixe é tão alta que poucos pulsos são 

suficientes para escrever a rede na fibra óptica, utilizado para produzir redes de 

Bragg Tipo II. Redes Tipo II são estáveis termicamente operando em altas 

temperaturas, no entanto por um curto período de aproximadamente 24 horas 

(OTHONOS et al., 1999). 
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O método utilizado para a obtenção de rede de Bragg em fibras ópticas 

estáveis em altas temperaturas, é baseado na regeneração das redes de Bragg. 

Esse método consiste no surgimento de uma nova rede após a extinção de redes 

Tipo I (rede semente) quando submetidas em um tratamento térmico que ocorre na 

faixa de temperatura entre 600 °C e 1000 °C (CANNING et al., 2008). 

3.1.3 Sistemas de Interrogação para FBG 

Os sistemas ópticos de interrogação têm por função interrogar os sinais 

transmitidos ou refletidos das redes de Bragg em fibra óptica, utilizadas como 

sensores. Um sistema de interrogação deve ser capaz de extrair informações da 

FBG, como: comprimento de onda de Bragg, refletividade e deslocamento. Os 

sistemas de interrogação podem ser divididos em três subsistemas: sistema óptico; 

sistema de transdução óptico/elétrico e sistema de processamento (HARAMONI, 

2007; JANZEN, 2012). O sistema óptico consiste na interação do sinal óptico em 

uma banda larga no espectro acoplado à fibra óptica com as estruturas das redes de 

Bragg, sendo que uma parcela do espectro é refletida. O sistema de transdução 

óptico/elétrico recebe e converte o sinal óptico refletido para um sinal elétrico. O 

sistema de processamento extrai e confere as informações do sinal recebido. 

Segundo OTHONOS et al. (1999) existem quatro técnicas fundamentais de 

interrogação de FBG, quais são: técnica dispersiva; técnica utilizando fontes 

sintonizáveis com filtros fixos; técnica utilizando filtros sintonizáveis e uma fonte fixa 

e; técnica interferométricas. Outras técnicas têm sido evidenciadas com novos 

grupos de pesquisas na área de fotônica, todavia consistem em derivações das 

quatro técnicas relatadas. 

Um método fundamental consiste na utilização de filtros sintonizáveis quais 

realizam varredura do espectro refletido dentro do intervalo de variação de 

comprimento de onda da FBG. Um Filtro Fabry Perot ou uma FBG sintonizável são 

utilizados como filtros sintonizáveis. Duas versões do método de interrogação 

utilizando um filtro Fabry Perot sintonizável foi apresentado por KERSEY et al. 

(1993), uma para interrogar uma FBG e outra para FBG multiplexadas. A quantidade 

de FBG interrogados depende da faixa de sintonia do filtro, da largura de banda da 

fonte e das distâncias entre FBG. Uma variável considerada é a distância espectral 

entre duas FBG multiplexadas, uma vez que os picos de sinal de reflexão das FBG 

não podem se sobrepor (JANZEN, 2012). 
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MELLE et al. (1993) apresentaram outro método de interrogação utilizando 

filtros sintonizáveis com redes de Bragg sintonizável em fibra óptica (Tunable Fiber 

Bragg Grating – TFBG). A Sintonia da TFBG era feita através do controle da 

aplicação de deformação na FBG através de um piezoeléctrico excitado por um sinal 

dente de serra de 1Hz. 

Na técnica de fonte sintonizável, a interrogação é realizada pela varredura do 

espectro através da sintonia da fonte de luz, que é composta por um laser 

sintonizável. MELLE et al. (1993) descrevem um sistema de interrogação de fonte 

sintonizável utilizando um laser de fibra óptica dopado com érbio. A saída do laser a 

1550 nm foi usada para iluminar a FBG e sua variação do sinal, sujeito a vibrações, 

foi adquirida por fotodetectores. O fator limitante desta técnica é a impossibilidade de 

multiplexação, já que a FBG faz parte da cavidade do laser. 

BALL et al. (1994) desenvolveram outro método semelhante ao proposto por 

MELLE et al. (1993), diferenciado pelo fato de que a FBG foi usada como elemento 

sintonizador de comprimento de onda de saída de laser, que erai sintonizado através 

de um piezoeléctrico. Esse novo método melhorou a relação sinal ruído uma vez que 

a densidade espectral de potência é maior comparada a fontes de banda larga, e 

também melhorou a precisão de detecção de pico devido a banda do laser ser muito 

estreita (HARAMONI, 2007; JANZEN, 2012). 

Um interrogador óptico modelo SM125 da empresa Micron Optics® tem o 

princípio de funcionamento baseado na técnica de fonte sintonizável, todavia é 

considerado um interrogador estático pois possui baixa frequência de interrogação. 

Um esquemático de funcionamento do SM125 é ilustrado na Figura 18, sendo que a 

fonte sintonizável corresponde à região 1, destacada na cor vermelha. 

 
Figura 18 – Esquemático do interrogador SM-125 da Micron Optics®. A fonte sintonizável 

corresponde à região 1, destacada na cor vermelha. (MICRON OPTICS®, 2004) 
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A fonte sintonizável nesse equipamento consiste em um laser em anel 

sintonizado pelo meio de um filtro Fabry-Perot em fibra óptica (FFP-TF). A região 

ativa do laser consiste de um Amplificador Óptico Semicondutor (Semiconductor 

Optical Amplifier – SOA) operando a 1500 nm. O sinal SOA atravessa o FFP-TF 

fazendo a sintonização do comprimento de onda de saída. Um acoplador óptico 

divide o sinal sintonizado em duas partes: a primeira parte é conduzida à câmara de 

acetileno que serve como referência de comprimento de onda para um fotodetector; 

a segunda parte é conduzida a um outro acoplador onde as FBG sensoras são 

conectadas. O sinal é processado para que os comprimentos de onda de Bragg 

sejam identificados, sendo os deslocamentos monitorados. A resolução do SM125 

segue a resolução do FFP-TF, na ordem abaixo de 1 pm. Este FFP-TF possui 

alcance de trabalho de 80 nm, limitando o sinal do laser do interrogador em 1510 nm 

a 1590 nm (MICRON OPTICS, 2004; JANZEN, 2012). 

A técnica espectroscópica é amplamente utilizada para a interrogação de 

FBG, e também é conhecida como uma técnica dispersiva. Nesta técnica são 

utilizadas grades de difração e um Dispositivo de Carga Acoplada (Charge-Coupled 

Device – CCD) que recebe o espectro das redes de Bragg e o divide em uma matriz 

(OTHONOS et al., 1999). O sinal óptico refletido pelas FBG atravessam as redes de 

dispersão, sendo os comprimentos de onda separados espacialmente. A 

reconstrução do espectro de reflexão das FBG é possível pois cada comprimento de 

onda atinge um pixel no CCD, sendo a intensidade da luz em cada pixel convertida 

em sinal elétrico, sendo este processado (OTHONOS et al., 1999).  

O interrogador dinâmico I-MON, fabricado pela empresa Ibsen Photonics, tem 

o funcionamento baseado na técnica espectroscópica. Uma lente faz com que o 

sinal óptico das FBG sejam focados em uma grade de dispersão. A grade de 

dispersão, por sua vez, espalha o sinal óptico separando os comprimentos de onda 

espacialmente, sendo estes comprimentos de onda encaminhados a uma segunda 

grade de dispersão que amplifica o espalhamento. O sinal óptico, espacialmente 

separado, é encaminhado para um espelho côncavo cuja concavidade iguala o 

caminho óptico de todos os comprimentos de onda, os quais atingem um CCD de 

512 pixels. Este conjunto faz a luz percorrer um caminho de 360° (Figura 19), 

tornando o equipamento fisicamente compacto. O I-MON utiliza um CCD de imagem 

linear de InGaAs (índio, gálio e arsênio), que são utilizados em sistemas ópticos de 

comunicação, uma vez que são fotossensíveis na região do infravermelho próximo, 
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região de menor absorção em fibras ópticas. O alcance de leitura do I-MON é de 

1520 nm a 1580 nm, sendo esta a região mais sensível do CCD. A resolução do I-

MON é da ordem de menos de 0,5 μm, o que permite uma resolução de 1 μstrain ou 

0,1 °C (KERSEY et al. 1993). 

 
Figura 19 – Alinhamento interno em 360° do sistema óptico do interrogador óptico I-MON 

(Adaptado de IBSEN PHOTONICS A/S, 2009). 

Outra técnica de interrogação, não menos importante, todavia não utilizada no 

atual trabalho, é técnica interferométrica desenvolvida e relatada por KERSEY et al. 

(1993). A técnica consiste em adquirir o desvio do comprimento de onda da FBG 

através da demodulação de fase. Isto é conseguido por um interferômetro do tipo 

Mach-Zehnder desbalanceado. 

3.2 SENSORES DE TEMPERATURA DISTRIBUÍDOS EM FIBRA ÓPTICA (DTS) 

Neste capítulo, são relatadas as características, aplicações, limitações e o 

princípio da operação dos sensores distribuídos em fibra óptica. Também são 

apresentadas as vantagens e desvantagens das técnicas de medição mais 

utilizadas. 

Sensores baseados em fibra óptica, de uma maneira geral, são dispositivos 

que utilizam meios ópticos para realizar a medição de grandezas físicas. A grandeza 

é quantificada a partir das mudanças no campo eletromagnético guiado associado a 

ela, sendo que a fibra óptica atua como um transdutor de modo que ocorram 

mudanças no campo guiado. As mudanças no campo eletromagnético guiado 

ocorrem com a alteração de vários parâmetros, como: intensidade, comprimento de 

onda, modo de polarização e fase da onda (CULSHAW, 2000; RIBEIRO, 2011). 

Segundo RIBEIRO (2011), os sensores à fibra óptica são classificados como 
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intrínsecos ou extrínsecos, considerando o local onde ocorrem as mudanças no 

campo eletromagnético. 

Quando o campo eletromagnético sofre alterações enquanto guiado, o sensor 

se classifica como intrínseco; logo, se o campo eletromagnético sofre alterações em 

outro meio, sendo somente transmitido pela fibra óptica, o sensor se classifica como 

extrínseco. Dependendo da precisão com que a perturbação é determinada ao longo 

da fibra óptica, os sensores podem sem classificados também como: pontual, quasi-

distribuído ou totalmente distribuído (SOUZA, 1999). 

Os benefícios da utilização da fibra óptica também são aplicados aos 

sensores intrínsecos em fibra óptica, e em alguns casos torna-se vantajoso a 

substituição de dispositivos sensores convencionais. Dentre as vantagens, pode-se 

destacar as seguintes (RIBEIRO, 2011): 

 Imunidade às interferências eletromagnéticas pois se trata de um 

material dielétrico; 

 Alta sensibilidade; 

 Alta resistência térmica; 

 Baixa capacidade térmica devido às dimensões miniaturizadas das 

fibras ópticas, e; 

 Função sensora distribuída ao longo de toda a fibra óptica. 

A imunidade à interferência eletromagnética e a função sensora distribuída 

tornam os Sensores distribuídos em fibra óptica exclusivos para monitorar máquinas 

de grande porte e em ambientes agressivos (ROGERS, 1999). As possibilidades de 

aplicações são muitas e multidisciplinares que vão da biologia à geologia. Pode-se 

destacar alguns exemplos de aplicações mais comuns (WAIT, 1996; RIBEIRO, 

2011): 

 Monitoramento de temperatura e pressão de processos químicos, e 

controle de dispersão de substâncias através do depósito na fibra 

óptica; 

 Monitoramento de temperatura em componentes do setor elétrico, 

como cabos de alta tensão e transformadores; 

 Monitoramento sísmico; 

 Monitoramento de estruturas civis e arquitetônicas como pontes, 

prédios, construções históricas, pavimento, entre outros. 
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Aplicações em ambientes agressivos às fibras ópticas, como o monitoramento 

de oleodutos, gasodutos e em ambientes onde existem níveis significativos de 

radiação ionizante, têm sido desenvolvidos por grupos de pesquisa na área de 

fotônica (HARTOG, 2011; RIBEIRO; 2011). MCKENZIE et al. (2006), KARAFOLAS 

et al. (2009), PIQUERAS (2008) e OTT (2006) relatam trabalhos desenvolvidos ao 

longo dos anos, aplicações de sensores distribuídos em fibra óptica no setor 

aeroespacial, demonstrando que são apropriados para este ambiente, pois os 

sensores possuem dimensões e peso reduzidos, e flexibilidade de aplicação. 

Todas as aplicações requerem que exista alteração de algum parâmetro do 

feixe de luz guiado por meio de um agente externo que será monitorado. Para a 

aplicação dos sensores distribuídos em fibra óptica, é necessário que três critérios 

sejam atendidos (CULSHAW, 2000; RIBEIRO, 2011): 

 Parâmetro monitorado deve alterar as características de propagação 

da fibra óptica, acarretando em mudança na propagação da luz; 

 Mudanças no campo eletromagnético são mensuráveis e podem ser 

corrigidas se dois efeitos diferentes causarem o mesmo padrão de 

mudança; 

 Alterações em determinada região da fibra óptica devem ser 

localizadas com precisão. 

GRATTAN et al., (2000) relatam a possibilidade do guiamento da luz na fibra 

óptica a partir da incidência nas suas duas extremidades, devido às propriedades de 

simetria, permitindo duas maneiras de construir sensores (Figura 20). Dessa forma, 

os sensores distribuídos em fibra óptica podem operar em duas orientações, sendo 

em regime de co-propagação ou de contra-propagação. A direção de propagação 

dos feixes é determinada pelo tipo de efeito que será utilizado no sensor, o que 

também determina, em geral, a técnica de detecção empregada (RIBEIRO, 2011). 

 
Figura 20 – Sensores distribuídos em FO operando em regime (a) co-propagante e (b) contra-

propagante que operam com dois feixes. KB representa o vetor de onda do laser de 
bombeamento e KP o vetor de onda do laser de prova, indicando sentido e magnitude 

(Adaptado de RIBEIRO, 2011). 
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3.2.1 Espalhamento da luz em sensores distribuídos em fibra óptica 

Para os mecanismos de detecção de parâmetros do meio externo via fibra 

óptica são utilizados das diferentes formas de interação da luz com o meio em que 

se propaga (RIBEIRO, 2011). Os sensores, dependendo da aplicação, são 

construídos com base em reflexão, difração ou perda óptica (JAMES et al., 1996; 

GIALLORENZI et al., 1982). 

Uma parte significativa dos sensores baseados em fibra óptica usando fibras 

convencionais como o meio sensor baseiam-se em algum tipo de 

dispersão/espalhamento elástico ou inelástico. O espalhamento é elástico quando a 

diferença de energia entre os comprimentos de onda do feixe incidente e o feixe 

espalhado é zero, como o espalhamento Rayleigh. O espalhamento é inelástico 

quando a diferença de energia entre os comprimentos de onda do feixe incidente e 

retroespalhado é diferente de zero, como os espalhamentos Raman e Brillouin 

(RIBEIRO, 2011). 

O primeiro fenômeno de espalhamento a ser usado como sistema de medição 

foi o espalhamento Rayleigh. As características deste espalhamento o torna 

relativamente de fácil geração, porque é um espalhamento elástico e linear com o 

campo elétrico incidente, além de mostrar alta seção de choque. Com um aparato 

experimental simples é possível medir suas características. Este fenômeno é 

aplicado somente em sensores operando em regime de contra-propagação, porque 

o espalhamento Rayleigh ocorre no mesmo comprimento de onda do feixe incidente 

e não pode ser separado se aplicado em um sistema de co-propagação (BARNOSKI 

et al.,1977; RIBEIRO, 2011). 

Outro espalhamento consiste na utilização de redes de Bragg em fibra óptica 

(FBG), que se tornou amplamente utilizado devido à versatilidade de aplicação. As 

FBG possuem estruturas da ordem de unidades de nanometros e com índice de 

refração do núcleo que varia periodicamente ao longo de sua extensão, qual 

promove a reflexão da radiação incidente no sentido contra-propagante. Existem 

várias aplicações de sensores FBG para medições de temperatura pontual. Em 

aplicações de FBG para fins de sensoriamento, os feixes ópticos de interesse 

podem ser medidos nas direções de co-propagação e contrapropagação. Nos dois 

casos, a intensidade do feixe da interação é alta em relação ao feixe de incidência, 

portanto não exigem lasers de alta potência ou altamente coerentes. A fonte óptica 
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pode ser fontes super luminescentes como LEDs (RIBEIRO, 2011). 

Sensores que usam o espalhamento não-linear Raman e Brillouin são 

conhecidos por serem gerados em sistemas cuja fonte de laser possui 

características bem especificadas. Em tais casos, fontes de laser de alta potência e 

alta coerência são utilizados para geração de cada um dos espalhamentos, 

considerando, ainda, a polarização da fonte durante a propagação (AGRAWAL, 

2001; RIBEIRO, 2011). 

No espalhamento de Brillouin existe a influência mútua da radiação com o 

meio, sendo derivado da interação entre o campo eletromagnético incidente e os 

modos de vibração das redes que constitui o material (BOYD, 2004; RIBEIRO, 

2011). Sob regime estimulado, o feixe incidente promove a criação de uma região de 

variação periódica dos índices de refração, fenômeno denominado eletrostricção, 

semelhante no caso da FBG que se propaga ao longo do meio. Portanto o 

espalhamento de Brillouin é sensível a variações de temperatura e tensão mecânica 

ao longo da fibra, como a FBG, todavia a função sensora é distribuída (RIBEIRO, 

2011). 

Para a geração do espalhamento de Brillouin é necessária a utilização de 

laser de potência da ordem de miliwatts e coerência muito alta. São necessários 

sistemas de identificação de comprimento de onda de alta resolução para detectar o 

espalhamento Brillouin.  

Para aplicação em sensores de fibra óptica, o espalhamento de Brillouin é 

gerado tanto em Stokes como em anti-Stokes e se propaga na direção da contra-

propagação, atingindo níveis de espalhamento estimulado (KOBYAKOV et al., 2010; 

BOLOGNINI et al., 2010; RIBEIRO, 2011). Embora a propagação do feixe espalhado 

seja contrária à da fonte de incidência, é possível construir sensores Brillouin que 

operam em um regime de co-propagação usando dois lasers contra propagadores 

(SONG et al., 2010; RIBEIRO, 2011). 

Os sensores distribuídos em fibra óptica que utilizam a técnica por 

espalhamento Raman, serão explanados com mais detalhes nos próximos capítulos. 

3.2.2 Medição para sensores distribuídos contra-propagantes 

Os sensores que operam em um regime de contra-propagação comumente 

utilizam técnicas que são baseadas na reflectometria de luz, tendo como parâmetros 

a modulação de amplitude ou frequência, como por exemplo (RIBEIRO, 2011): 
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 Reflectometria óptica no domínio do tempo – OTDR; 

 Reflectometria óptica no domínio da frequência – OFDR e;  

 Reflectometria óptica de baixa coerência – OLCR. 

A OFDR baseia-se no fenômeno da interferência e consiste em detectar o 

batimento provocado por dois sinais ópticos coerentes de diferentes frequências. O 

primeiro sinal consiste na reflexão oriundo de um determinado evento, o segundo 

sinal consiste em um oscilador óptico de referência. É realizada a varredura linear da 

frequência de batimento da interferência entre os dois sinais ópticos, assim a 

distância entre a fonte de referência e a posição do evento é correlacionada 

proporcionalmente à frequência de batimento detectada. A resolução é da ordem de 

milímetros, já que não há conexão desta magnitude com o tempo de duração do 

pulso óptico do feixe de bombeamento (RIBEIRO, 2011). 

A OLCR procede da mesma forma como a OFDR, todavia uma fonte de baixa 

coerência é usada como um oscilador local, assim a técnica fornece precisão da 

ordem de micrometros (RIBEIRO, 2011). 

A OTDR é a mais usada e mais simples de implementar, no entanto há uma 

limitação no nível máximo de precisão na posição, o que é superada pela OFDR 

(BARNOSKI et al., 1976). A OFDR requer um arranjo experimental mais sofisticado 

e um sistema de análise de dados para atuar no sinal medido. (UTTAM et al., 1985; 

RIBEIRO, 2011). 

A OTDR foi a técnica abordada para realizar as medições no atual trabalho 

devido à sua extensa empregabilidade em sensores distribuídos com base no 

espalhamento Raman com atributos praticados.  

A OTDR foi desenvolvida em 1977 por S. M. Jensen e M. K. Barnoski nas 

dependências do Hughes Research Laboratories, situado em Malibu/CA 

(BARNOSKI et al., 1977) A proposta consistiu na verificação de perdas em fibras 

ópticas utilizando o espalhamento Rayleigh no sentido de contra-propagação. Em 

pouco tempo a OTDR se tornou uma ferramenta indispensável nos sistemas que 

necessitavam de fibra óptica. A OTDR consiste em uma técnica que lança um curto 

pulso de luz sobre uma fibra óptica e mede o espalhamento Rayleigh no sentido 

contra-propagante, sendo a intensidade deste espalhamento correlacionada com o 

coeficiente de atenuação na fibra óptica (RIBEIRO, 2011). 

A potência óptica do espalhamento no sentido de contra-propagação (PB) é 

calculada pela Equação 10, e a habilidade da fibra de capturar os sinais oriundos do 
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espalhamento é expressa pela fração de captura (S), associada a perda óptica. 

(GOLD, 1985; KIKUCHI, et al., 1988; RIBEIRO, 2011): 

 ( ) = −  (10) 

onde P0 é a potência incidente na posição z = 0, = é a fração de captura do 

retro-espalhamento,  é o coeficiente de espalhamento Rayleigh, w é a largura 

temporal do pulso,  é o coeficiente de atenuação da fibra, vg é a velocidade de 

grupo, NA a abertura numérica e n o índice de refração. O logaritmo natural da 

Equação 10 resulta em uma função linear com coeficiente angular corresponde ao 

coeficiente de perda da fibra óptica (RIBEIRO, 2011). 

Para a aplicação do DTS que utiliza espectroscopia Raman, a OTDR é 

ajustada às características deste espalhamento. Por essa técnica são detectados 

fótons do espalhamento Raman espontâneo, e fótons do espalhamento Rayleigh 

contra-propagantes que é consequência do espalhamento Raman estimulado. 

Assim, a potência do espalhamento Raman no sentido de contra-propagação é 

composta por duas componentes (KIKUCHI et al., 1988; RIBEIRO, 2011) 

 ( ) = ( ) (11) 

 ( ) = ( ) (12) 

onde   é a potência do espalhamento Rayleigh no sentido de contra-propagação 

derivado do espalhamento Raman estimulado, R é a eficiência do espalhamento 

Rayleigh,  é a potência no sentido de co-propagação derivado do espalhamento 

Raman estimulado;  é a potência contra-propagação devido ao espalhamento 

Raman espontâneo e  é a potência no sentido de contra-propagação emitida 

pelo espalhamento Raman espontâneo (RIBEIRO, 2011). 

Enquanto não for atingido o limite do espalhamento Raman estimulado, o 

espalhamento espontâneo é o sinal predominante. O espalhamento Raman 

estimulado se predomina com o aumento da potência óptica incidente, assim os 

sinais do espalhamento Raman espontâneo podem ser negligenciados (RIBEIRO, 

2011). 

O comportamento da técnica OTDR é determinado a partir de quatro 
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parâmetros que são as grandezas-chave para caracterização: resolução da medição 

(resolução espacial), faixa dinâmica de operação, faixa de medição e zona morta 

(RIBEIRO, 2011). Essas grandezas são descritas na sequência. 

Resolução espacial: fator limitante na determinação da precisão da medição 

da posição em relação ao ponto perturbado. A resolução espacial entre dois pontos 

( ) é dada pela largura temporal do pulso  e velocidade de grupo do feixe Vg,, de 

acordo com a equação (GEIGER et al., 1995; RIBEIRO, 2011): 

 =
2

 (13) 

Faixa dinâmica de operação: Consiste na diferença entre a potência 

detectada no comprimento inicial da fibra óptica e o nível de ruído RMS obtido no 

final da fibra óptica (RIBEIRO, 2011). 

Faixa de medição: Está pertinente com a identificação de eventos e definida 

como a atenuação máxima entre o ponto inicial de medição e o evento qual o 

sistema consiga medir com boa precisão (RIBEIRO, 2011). 

Zona morta: São regiões onde o sinal de contra-propagação satura o 

receptor do sistema OTDR, ocasionando a perda de informações, uma vez que o 

receptor demora para recuperar a sensibilidade após este evento. A saturação 

resulta regiões de decaimento exponencial (RIBEIRO, 2011). 

Um equilíbrio deve ser estabelecido entre a faixa dinâmica de operação e a 

resolução, todavia este é o principal problema da OTDR pois a resolução é 

proporcional à potência refletida pelo pulso. Quanto menor a largura temporal do 

pulso, menor a potência e, quanto mais distante do início o ponto medido, maior a 

atenuação. Dessa forma, existe a necessidade de otimizar a precisão máxima sem 

redução na faixa dinâmica, o que acarretaria problemas na faixa de operação do 

sistema (RIBEIRO, 2011). 

3.2.3 Princípio de medição de temperatura com DTS 

A medição de temperatura com o DTS é realizada com base na física do 

espalhamento de Raman. Devido à influência da temperatura na intensidade óptica 

das bandas Stokes e anti-Stokes, é possível estimar a temperatura ao longo de uma 

fibra óptica monitorando as variações de intensidade de ambas as bandas 

(FARAHANI, GOGOLLA, 1999). Como exemplo, a Figura 21 apresenta o espectro 
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de Raman para um determinado ponto de uma fibra óptica em diferentes faixas de 

temperatura (RIBEIRO, 2011).  

 
Figura 21 – Exemplo do espectro Raman medido no sentido de contra-propagação em função 

da temperatura do meio indicando os sinais Stokes e anti-Stokes (RIBEIRO, 2011). 

Os métodos de medição usados no DTS baseiam-se relacionando a 

amplitude do sinal Stokes e a amplitude do sinal anti-Stokes para um determinado 

trecho de fibra óptica, ou apenas com a utilização do sinal anti-Stokes, sendo este 

mais sensível a mudanças de temperatura (SUÁREZ et al., 2011; HAUSNER et al., 

2011; HWANG et al., 2010; BAZZO, 2017). A Equação 14 relaciona as variações 

dos sinais Raman ao longo da fibra óptica quais são caracterizadas em valores de 

temperatura (SUÁREZ et al., 2011): 

 
( ) =

ln[ ] − ln ( )
( ) + ∆

 (14) 

onde ( ) é a temperatura em Kelvin na posição ( ) ao longo da fibra; =

∆ / ( ); ∆ ( ) é a diferença de energia entre um fóton do laser incidente e um 

fóton do espalhamento Raman;  ( − 1) é a constante de Boltzmann;  é o 

parâmetro de calibração que depende do comprimento de onda e frequência do 

laser incidente, dos sinais Raman, do fotodetector do instrumento e das condições 

de operação do DTS; ( )  ( ) são as potências das bandas Stokes e anti-

Stokes na posição ( ), respectivamente;  ∆ = − ( − 1) é a diferença de 

entre os sinais Stokes e anti-Stokes. 

Presume-se que as constantes ∆ ,  e  não são conhecidas e são 

deduzidas utilizando de três pontos de medição obtidos durante a calibração. Para 
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calcular o valor de ∆  através da Equação 15, dois pontos,  e , posicionados em 

distâncias distintas, são mantidos à mesma temperatura. 

 ∆ =
(ln ( )

( ) − ln ( )
( )

( − )
 (15) 

o parâmetro  é calculado utilizando o terceiro ponto  com temperatura e posição 

distintos de  e  através da Equação 16. 

 ln[ ] =
ln ( )

( ) − ∆ ( )

( ) − ( )
−

ln ( )
( ) − ∆ ( )

( ) − ( )
 (16) 

o valor de  é calculado através da Equação 17.  

 = ln[C] −ln ( )
( )

+ ∆ T ( ) (17) 

A Equação 16 foi validada por SUÁREZ et al. (2011) com base em resultados 

experimentais utilizando um equipamento DTS AP Sensing. Os resultados da Figura 

22 apresentam a distribuição de temperatura ao longo de uma fibra óptica com 600 

metros de comprimento, com degrau de temperatura de 155 °C a partir de 500 

metros. Pode-se notar uma diferença máxima de 5 °C entre as duas medidas até a 

distância de 500 metros. A divergência inicia em aproximadamente 100 metros e 

aumenta em razão da distância. Isso pode ser justificado devido aos diferentes 

valores obtidos para o parâmetro ∆ , que relaciona a atenuação das intensidades 

das bandas de Raman em função da distância. 

 
Figura 22 - Comparação entre as medidas de temperatura do equipamento DTS AP Sensing e a 

Equação 14 proposta por SUÁREZ et al. (2011). 
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3.2.4 Resolução Espacial do DTS 

A resolução espacial para a medição de temperatura com o DTS, é 

dependente de vários fatores como: Tempo de medição; resolução espacial angular; 

comprimento da fibra; perda na fibra óptica e emendas ou conectores. Isso é 

avaliado para que possa ser realizada uma apropriada calibração do sistema. 

A resolução espacial do DTS é um tema bastante abordado em várias 

pesquisas. Geralmente os trabalhos empregam diferentes técnicas para aumentar a 

resolução espacial do sensor. Uma maneira simples para melhorar a resolução 

espacial do DTS seria reduzir o tamanho do pulso de laser utilizado para gerar os 

sinais de Raman. No entanto isto implica em outras complicações no equipamento, 

principalmente na baixa intensidade do sinal retroespalhado. Tais complicações 

motivam o desenvolvimento de novas técnicas que não necessitam alterar a largura 

do pulso. Segundo BAHRAMPOUR et al. (2011), a potência dos sinais de Raman 

(bandas Stokes e Anti-Stokes) é aproximadamente a convolução do pulso de laser 

que gera os sinais de Raman com as correspondentes respostas ao impulso da fibra 

óptica. Desse modo o autor emprega o método ForWaRD (Fourier Wavelet 

Regularized Deconvolution) para aumentar a resolução espacial do sensor 

distribuído sem reduzir a largura do pulso de laser. 

3.2.5 Intervalo de amostragem 

O intervalo de amostragem adequada é definido levando em consideração a 

resolução espacial e a configuração do intervalo de amostragem mínima permitida 

(que é de 0,5 m, todavia não foi a melhor resposta medida). A temperatura de 

medição de dados pelo DTS é emitida e apresentada em cada intervalo, como 

mostra a Figura 23. 

 
Figura 23 - Representação do intervalo de amostragem do DTS 
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Assim, a resolução espacial de DTS é definida como a distância entre os 10% 

e 90% dos pontos sobre a sua resposta, a um degrau de temperatura pela distância. 

Para entender melhor, a Figura 24 representa a resposta do DTS limitada pela 

resolução espacial. 

 
Figura 24 - Resposta do DTS em função da resolução espacial 

3.2.6 Comprimento mínimo de medição 

Supondo um perfil de hotspot quadrado, como mostrado na Figura 25(a), o 

hotspot é efetivamente um aumento de temperatura em degrau seguido por uma 

queda na temperatura, ou duas mudanças graduais de temperatura. A resolução 

espacial da DTS determina o comprimento mínimo de fibra necessário para ser 

aquecida até atingindo 95% de precisão. A relação correspondente é:  

Comprimento mínimo da 
fibra a ser aquecida = 2 × Resolução Espacial + 1 × Intervalo de amostragem (18) 

O fato é melhor compreendido pela ilustração na Figura 25 (b), onde é 

possível observar a resposta do DTS em três condições: Comprimento insuficiente 

de fibra óptica aquecida; comprimento mínimo de fibra óptica aquecida e; 

comprimento adequado da fibra óptica aquecida. Pode-se observar que no último 

caso a resposta do DTS é mais precisa, atingindo o valor real a ser representado. 

Vale ressaltar que as alterações de temperatura em estatores possui resposta lenta 

e a decisão de utilizar os sensores distribuídos no sentido vertical é influenciado pela 

resolução espacial do DTS. 
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a) 

 

b) 

 
Figura 25 - (a) Hotspot quadrado na fibra óptica do DTS; (b) Resposta do DTS em do 

comprimento da fibra óptica aquecida. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO TRANSDUTOR ÓPTICO DE TEMPERATURA PARA 
TROCADOR DE CALOR DE GERADOR HIDRELÉTRICO 

Neste capítulo são apresentadas e discutidas uma das etapas da 

instrumentação com sensores à fibra óptica de um gerador elétrico de alta potência. 

Essa etapa está relacionada ao monitoramento de temperatura do trocador de calor 

do gerador hidrelétrico utilizando quinze redes de Bragg multiplexadas posicionadas 

em frente a área útil do trocador de calor. O gerador em questão é um gerador 

hidrelétrico de 200 MW de potência instalado na UHE Salto Osório, situada entre as 

cidades Quedas do Iguaçu e São Jorge D´Oeste, região oeste do estado do Paraná. 

Os resultados mostram concordância com os instrumentos convencionais existentes 

no local, e demonstram o potencial da tecnologia de um sistema completo com 

sensores em fibras ópticas para monitorar geradores hidrelétricos. 

Sistemas de resfriamento de UHE operando com equipamentos elétricos e 

máquinas rotativas têm a finalidade de remover o calor gerado desses 

equipamentos. Dentre esses equipamentos podem ser destacados como mais 

importantes o gerador elétrico, o óleo dos mancais, os compressores de ar e os 

transformadores elétricos. A dissipação do calor pode ser direta por ar como nos 

casos de transformadores elétricos. No caso em questão a dissipação é indireta, 

quando há um sistema que remove calor do equipamento, transferindo-o para outro 

sistema de resfriamento, que finalmente libera este calor para o meio externo 

(ARTEAGA et al., 2010). 

Remover o calor é essencial para a UHE operar de forma confiável, porque os 

equipamentos têm limitações operacionais de temperatura, os quais não operando 

nas condições corretas podem acarretar as seguintes situações (CAPUTO et al., 

2006): 

 Desligamento automático da unidade caso a temperatura do ferro do 

estator ou outro equipamento do gerador elétrico ultrapasse um limite 

pré-determinado; 

 Redução da geração mantendo a temperatura dos equipamentos 

inferior do valor máximo permitido; 

 Deterioração antecipado de equipamentos que operam 

excessivamente em temperatura máxima permitida; 

 Manutenção periódica mais frequente e com paradas mais longas. 
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As máquinas de grande porte de uma UHE precisam de sistemas sofisticados 

de controle de temperatura, uma vez que quantidade de calor gerada é em função 

da geração elétrica da UG. As UG possuem trocadores de calor que operam em 

circuito fechado (ar ou óleo) de um lado, que recebe o calor das perdas do processo 

de transformação, e no outro lado em circuito aberto (água), sendo esta de uma só 

passagem que resfria o circuito fechado (Figura 26). No sistema de resfriamento, a 

água usada tem origem no reservatório da UHE, onde é capturada na caixa espiral e 

conduzida ao filtro auto-limpante, sendo que cada trocador de calor possui filtro 

próprio. Como o circuito de resfriamento é aberto com uma única passagem, a água 

é liberada no canal de fuga depois de passar pelos trocadores de calor. Seis 

trocadores de calor realizam o resfriamento de uma UG. Os trocadores de calor são 

compostos por tubos com aletas horizontais, de modo que o ar quente do núcleo do 

gerador é forçado a passar e então resfriado, retornando ao núcleo do gerador 

(INCROPERA et al., 2003; ROHSENOW et al., 1998). 

 
Figura 26 - Trocador de calor de um dos geradores da UHE Salto Osório com o transdutor 

desenvolvido instalado na frente da área útil do trocador de calor. 
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A variável temperatura é o parâmetro medido pelos sensores desenvolvidos e 

instalados no trocador de calor para qualificar a eficiência da troca de calor. A 

proposta desse trabalho consiste em utilizar sensores baseados nas redes de Bragg 

multiplexadas em fibra óptica, as quais fazem parte de um transdutor térmico de 1,5 

metros que possui quinze partes sensoras distribuídas em todo o seu corpo. O 

projeto desse transdutor idealiza um padrão industrial de sensor de temperatura de 

modo que ele possa ser instalado diretamente no trocador de calor, podendo 

eventualmente substituir o sensor elétrico convencional existente. 

As FBG são uniformemente espaçadas entre si ao longo do comprimento do 

transdutor, levando em consideração a área útil do trocador de calor. Considerando 

que o perfil transversal da área útil do trocador de calor possua um considerável 

gradiente de temperatura, serão adquiridas informações importantes sobre o 

funcionamento do sistema de arrefecimento devido ao fluxo do líquido refrigerante 

de forma não uniforme no interior do trocador de calor. 

4.1 GRAVAÇÃO DAS QUINZE REDES DE BRAGG NA FIBRA ÓPTICA 

O objetivo dessa etapa foi realizar a gravação de redes de Bragg intensas, 

com  próximo a 100%. Foram seguidas especificações essenciais para se obter 

FBG de alta refletividade de forma manual. As especificações são (ERDOGAN, 

1997): 

 Utilização de fibra óptica fotossensível do tipo GF1 marca Thorlabs®, 

com alta concentração de germânio; 

 Monitoramento do espectro de transmissão no momento da gravação; 

 Configurações precisas do laser de gravação. 

Antes da gravação, a fibra óptica foi posicionada em uma bancada onde 

foram marcadas as posições onde seriam gravadas as FBG (Figura 27). Todas as 

redes foram fabricadas em fibra óptica mono modo pelo método de gravação direta, 

utilizando um laser excímero de 192 nm com duração de pulsos de 15 ns incidindo 

em máscara de fase de sílica. Foram necessárias quinze unidades dessas máscaras 

de fase com períodos distintos, que por sua vez eram trocadas, iniciando a gravação 

com a máscara de menor período, seguindo crescentemente e proporcionalmente 

ao comprimento de onda de cada FBG gravada. 
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Figura 27 - Foto do trocador de calor indicando a altura (h) da área útil para a fabricação e 

posicionamento do transdutor com as 15 FBG. 

O feixe incidente foi gerado por um laser modelo Xantos XS 500 (192 nm) 

com 3 mJ de Energia; 300 Hz de Frequência; e um spotsize de 3 mm. O crescimento 

das redes foi monitorado pelo espectro de transmissão, utilizando um Analisador de 

Espectro Óptico (OSA) marca Yokogawa modelo AQ6370. O posicionamento da 

fibra óptica no foco do laser foi o ponto mais crítico, pois se trata de uma etapa 

manual que varia de um posicionamento a outro e acarreta, principalmente, na 

qualidade da rede gravada e no tempo de gravação. Outro agravante na qualidade 

das FBG foi a necessidade da utilização de máscaras de fase com chirp na 5ª e 14ª 

FBG devido limitações na disponibilidade de máscaras no laboratório. Máscaras de 

fase “chirpadas” são máscaras aperiódicas com deslocamento de fase, que 

acarretam em FBG com as mesmas características, ocasionando pico  alargado e, 

em alguns casos, com refletividade atenuada. O tempo de gravação ficou na ordem 

de 2 minutos para cada FBG. As redes de Bragg gravadas foram avaliadas em 

função da sua refletividade, a qual pôde ser calculada através da diferença entre a 

potência óptica transmitida e a potência óptica no comprimento de onda de Bragg, 

dividida pela potência óptica transmitida (Figura 28). 

 
Figura 28 - Espectros de reflexão das quinze FBG utilizando uma ASI com fonte óptica. 
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4.2 ENCAPSULAMENTO DO TRANSDUTOR DO TROCADOR DE CALOR 

Normalmente a prática de encapsulamento de sensores a fibra óptica com 

metais não é uma tarefa simples. Métodos distintos são desenvolvidos, dependendo 

da aplicação. Neste trabalho o aço inoxidável é escolhido como material do 

encapsulamento devido à suas características como: alto ponto de fusão que 

ultrapassa os 1000 °C, baixo coeficiente de dilatação térmica e alta resistência à 

corrosão. 

Para o layout do sensor, tomou-se como base a área útil do trocador de 

calor e dois pontos de fixação (Figura 27). Considerando a altura do trocador de 

calor, foi utilizado um tubo de aço inoxidável com 3 mm de diâmetro. Posteriormente, 

foi acoplado um cabo óptico utilizando uma conexão padrão para união de tubos. 

O encapsulamento dos sensores à fibra óptica foi desenvolvido 

especificamente para este cenário de aplicação considerando a forma, a 

possibilidade de fixação rápida do sensor e a robustez mecânica. O transdutor é 

constituído por quinze redes de Bragg multiplexadas, devidamente espaçadas, as 

quais já haviam sido gravadas na fibra óptica. A fibra é extremamente frágil, dessa 

forma o encapsulamento foi realizado utilizando um tubo de aço inoxidável de 3 mm 

de espessura externa e 1,5 metros de comprimento. 

A fibra óptica foi inserida no interior do tubo em aço inoxidável. A fibra foi 

colada à parede do tubo apenas na extremidade onde havia o cabo óptico para que 

uma possível dilatação do tubo não interfira na FBG, tracionando-a (Figura 29). 

 
Figura 29 - Sensor encapsulado com as quinze FBG e com saída conduzida por cabo óptico. 

Em detalhe a interface tubo metálico cabo óptico e o conector óptico FC/APC para ligar 
diretamente no interrogador óptico. 

Uma das extremidades do tubo foi fixada em uma união utilizando um 

sistema de trava com porca e anilhas. Com essa vedação a fibra ficou protegida, 

sendo isolada do ambiente externo. O cabo também foi inserido na outra 

extremidade da união, sendo colado e posteriormente colocado um tubo termo 

retrátil para melhorar a fixação. O cabo óptico possui maior robustez, protegendo a 
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fibra da temperatura, colisões e óleo que estão presentes no ambiente. 

Após a etapa de montagem, o transdutor com as quinze FBG foi submetido 

ao processo de calibração em banho térmico. 

A calibração das redes de Bragg do transdutor do trocador de calor foi 

realizada utilizando um sistema automático com banho térmico com óleo de silicone, 

apresentado na Figura 30. O sistema de calibração utilizava um controlador digital 

de temperatura modelo 9002A11B da fabricante PolyScience®. Nesse sistema a 

temperatura do óleo de silicone era ajustada pelo banho térmico e o óleo circulava 

por um poço térmico ficando em contato com o encapsulamento do transdutor 

proposto. O óleo retornava para o banho térmico, assim era mantida constante a 

temperatura do óleo de silicone. As mangueiras utilizadas para escoar o óleo foram 

revestidas com material isolante térmico o que a fim de reduzir as perdas térmicas 

por transferência de calor ao ambiente. A Figura 30 ilustra o caminho do fluxo do 

óleo de silicone e a composição do sistema de calibração (SILVA et al., 2013).. 

 
Figura 30 - Arranjo experimental utilizado para a caracterização do protótipo(3), controlador de 

temperatura(1), sentido de fluxo do fluido(2) (SILVA et al., 2013). 

A caracterização do sensor de temperatura do trocador de calor é realizada 

entre 20 °C e 80 °C, com intervalos de 10 °C entre cada valor. O resultado da 

calibração das quinze FBG é apresentado na Tabela 1. Os quinze sensores 

apresentaram uma característica linear de resposta à temperatura e o coeficiente de 

correlação linear foi superior a R2 > 0,009 para todas as FBG. A média do 

coeficiente térmico óptico permaneceu entre 9,34 a 9,73 pm/oC. A incerteza resultou 

em média 0,5 °C para os quinze sensores. 
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Tabela 1 - Dados da calibração dos quinze sensores de temperatura 

Posicionamento Identificação 
do sensor 

Coeficiente 
(nm/°C) 

Comprimento de onda 
a 0°C (nm) 

Parte superior do 
trocador de calor 

Sensor 1 0,009282 1519,380 
Sensor 2 0,009530 1523,505 

 Sensor 3 0,009552 1524,746 
 Sensor 4 0,009519 1526,092 
 Sensor 5 0,009595 1530,365 
 Sensor 6 0,009616 1533,738 
 Sensor 7 0,009622 1535,046 
 Sensor 8 0,009629 1536,952 
 Sensor 9 0,009619 1538,080 
 Sensor 10 0,009632 1539,744 
 Sensor 11 0,009675 1542,371 
 Sensor 12 0,009660 1545,804 
 Sensor 13 0,009587 1547,046 

Parte inferior do 
trocador de calor 

Sensor 14 0,009527 1549,634 
Sensor 15 0,009656 1555,529 

A inserção da fibra óptica no encapsulamento não acarretou um 

considerável atraso no tempo de resposta do sensor. Vale informar que o processo 

de monitoramento de temperatura do arrefecimento do gerador é um processo lento 

e esse tempo de resposta não interfere na eficiência do sensor. Os coeficientes de 

cada rede de Bragg do transdutor, com a calibração e as incertezas do transdutor e 

do interrogador utilizado, apresentam as características normais quando se trata de 

sensores de temperatura. 

4.3 INSTALAÇÃO 

A instalação se tornou simples, pois o transdutor foi desenvolvido para ser 

instalado de forma rápida. Primeiramente, o transdutor ficou numa haste de aço 

inoxidável. Essa haste foi posicionada na superfície do trocador de calor encostando 

as suas extremidades nos pontos do trocador de calor antes determinados. A 

fixação foi feita utilizando cintas plásticas nas duas extremidades, fazendo com que 

o sensor não deslize com o fluxo de ar e com a vibração que é presente no interior 

do gerador. Essa montagem é vista na Figura 26 sendo o transdutor instalado 

indicado por um retângulo tracejado. 

Depois de fixado o sensor, foi passado o cabo óptico pelos dutos elétricos da 

usina até chegar a um distribuidor óptico. No distribuidor óptico foram feitas 

emendas na fibra óptica para colocar o conector padrão utilizado na empresa. Já 

existiam fibras ópticas sobressalentes para fins de telecomunicação que se iniciam 

desse distribuidor e chegam à central da usina. A central consiste em um ambiente 



88 

climatizado para instalação dos equipamentos eletrônicos. Também havia outro 

distribuidor óptico onde novamente foram realizadas outras emendas ópticas, mas 

dessa vez para utilizar o padrão de conectores ópticos da empresa nos 

equipamentos utilizados para a medição das FBG. Foi instalado um interrogador 

óptico DI410 da empresa HBM (modelo nacionalizado do SM130 da empresa Micron 

Optics®) que possui uma varredura dinâmica de 1 kHz. Todavia, a aquisição foi 

realizada a 1 Hz pois não havia necessidade de muitas amostras além de 1 por 

segundo. Em conjunto com o interrogador, também foi instalado um computador que 

rodava o software MOI-Enlight da fabricante Micron Optics®, o qual comunicou com 

o interrogador e armazenou os dados da medição como temperatura e comprimento 

de onda de Bragg dos quinze sensores.  

Ao ligar o sistema, percebeu-se uma medição errada de temperatura, onde a 

temperatura mostrada na tela do computador, que estava aproximadamente 38,5°C 

acima da temperatura esperada quando medido com um sensor convencional no 

mesmo local. Essa diferença de temperatura ocorreu devido ao amplo comprimento 

do cabo óptico que liga o sensor óptico no gerador à central da usina, que se 

aproxima na ordem de 1 quilômetro. Esse comprimento elevado do cabo óptico 

causou uma dispersão cromática que alterou os valores de comprimento de onda de 

Bragg, deslocando-os para maior comprimento de onda que, consequentemente, 

gerou um falso aumento de temperatura. Todavia essa dispersão cromática não 

alteram os coeficientes de conversão termo ópticos das FBG, dessa forma foi 

realizado um ajuste utilizando um offset com a diferença de -38,5°C nas 

temperaturas medidas. 

4.4 RESULTADOS PRELIMINARES 

O sensor proposto continuou instalado durante três meses. Os primeiros 

resultados mostrados são de um período das primeiras 54 horas de medições. O 

gráfico da Figura 31 mostra o comportamento da temperatura do trocador de calor 

em todo esse período em comparação com um sensor PT-100 que já existia no 

local. O sistema supervisório da empresa adquire a temperatura do PT-100 a cada 

30 minutos. Pode-se perceber que os dois sensores possuem o mesmo 

comportamento, confirmando a eficiência do novo transdutor óptico que apresenta 

maior resolução da distribuição da temperatura. A maior temperatura foi de 39°C. 
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Figura 31 - Representação gráfica das quinze temperaturas absolutas medidas com sensor 

proposto em comparação com o PT-100 já instalado no trocador de calor 

Para melhor entender a distribuição de temperatura no trocador de calor, 

outro gráfico foi elaborado comparando os valores em cada instante entre as quinze 

FBG (Figura 32). Essa comparação foi feita utilizando a diferença da média das 

temperaturas adquiridas para cada segundo. Nesse gráfico, é possível observar que 

o Sensor número quinze, que é a FBG localizada na extremidade inferior do trocador 

de calor, está sempre operando em uma condição de temperatura mais elevada, na 

ordem de 3 °C acima da média. As FBG que estão operando mais frias não 

ultrapassam a -2 °C da média de temperatura. 

     
Figura 32 - Análise da temperatura com a diferença da média. 
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Os dados da diferença da média de temperatura foram utilizados para a 

produção de um mapa térmico (Figura 33) que consiste em uma matriz, onde são 

declarados os quinze sensores nas linhas (eixo “Y”), e nas colunas (eixo “X”) é 

declarado o tempo. Dessa forma é possível compreender a distribuição de 

temperatura no trocador de calor e verificar a posição onde ocorrem as variações de 

temperatura e indicar o funcionamento do trocador de calor. A intensidade da 

variação de temperatura é percebida com a variação da coloração no mapa, 

indicando os locais de temperatura mais críticos do trocador de calor. Pode-se 

perceber que o trocador de calor estava operando com temperatura mais elevadas 

nas extremidades, na ordem de 3 °C da média de temperatura. É possível perceber 

também, nas cores azuladas, que há duas regiões mais frias que correspondem a 

um fluxo maior de água refrigerada. Vale ressaltar que o sensor foi instalado 

perpendicularmente ao fluxo da água refrigerada. 

  
Figura 33 - Mapa térmico do trocador de calor mostrando a distribuição de temperatura em um 
período de 54 horas onde é possível notar regiões mais quentes (vermelhas) na extremidade 

do trocador de calor e regiões mais frias com cores azuladas. 

De uma maneira geral é possível perceber que a temperatura adquirida pelo 

PT-100 está condizente com a parte do trocador de calor que trabalha com a 

temperatura mais elevada visto com o sensor óptico. 
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4.5 RESULTADOS FINAIS E ANÁLISES 

O transdutor proposto permaneceu instalado durante três meses no trocador 

de calor 2 do Gerador 2 da usina hidrelétrica de Salto Osório. Os dados de 

temperatura de 30 dias do segundo mês monitorado são apresentados na Figura 34 

– ficou inviável o processamento e a representação gráfica dos três meses de 

aquisição. 

É possível observar na Figura 34 que havia uma tendência do trocador de 

calor trabalhar mais aquecido no decorrer do mês. Este fato estava relacionado com 

o funcionamento do gerador que supria a demanda de energia necessária para o 

final da estação verão. Todos os vales do gráfico da Figura 34 indicam as 

madrugadas do mês, onde não há grande demanda de energia, ou até mesmo não 

existe a demanda, sendo que o gerador opera como compensador de energia, 

facilitando a refrigeração do gerador. 

  
Figura 34 - Representação gráfica dos dados de temperatura do trocador de calor durante 30 

dias do segundo mês. 

É possível observar nas linhas preta e azul do gráfico da Figura 34 que as 

extremidades superior e inferior respectivamente, continuavam operando em maior 

temperatura, todavia nesse gráfico não é possível identificar a evolução do 

sobreaquecimento. 

Para melhor compreensão da operação do trocador de calor, foi extraído do 

gráfico da Figura 34 um período de uma hora do 27º dia de operação, referente ao 

segundo mês, qual é apresentado na Figura 35. Ressalta-se que os detalhes 

apresentados são imperceptíveis no gráfico da Figura 34. 
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Figura 35 - Ampliação dos dados de temperatura do trocador de calor apresentado pela Figura 
34 detalhando 1 hora o 27º dia de operação. 

Na Figura 35 é possível observar que houve manobras no gerador, sendo que 

no tempo 6 minutos foi iniciada uma queda da temperatura do trocador de calor, da 

média de 35 °C até a média de 27 °C, sendo retomada aos 10,5 minutos e 

reestabelecida aos 19 minutos. Essas manobras são comuns para sincronizar o 

gerador com os demais geradores da rede. É possível identificar essa manobra, uma 

vez que há oscilações do tipo senoidais após a queda abrupta de temperatura e 

todos os valores de temperatura registrados seguiram a mesma tendência. 

Durante manobra apresentada pela Figura 35 houve alteração no padrão de 

temperatura do trocador de calor qual é possível observar na Figura 36. A Figura 36 

mostra da diferença da média de temperatura para todos os quinze sensores 

instalados no trocador de calor durante a manobra.  

 
 

Figura 36 - Diferença da média de temperatura do trocador de calor dos dados apresentados 
na Figura 35. 
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Observa-se que os sensores S7, S11, que operam frequentemente em 

regiões mais quentes tendem a resfriar rapidamente. Em contrapartida sensores S9 

e S13 tendem a sobreaquecer. O sensor S5 e S4 possui a mesma tendência em se 

manter resfriado. Para identificar termicamente as regiões do trocador de calor, 

novamente foi elaborado o mapa térmico com os dados apresentados na Figura 36. 

O mapa térmico é apresentado na Figura 37. 

  
Figura 37 - Mapa térmico do trocador de calor dos dados apresentados na Figura 35 indicando 

regiões mais quentes de até ~3 °C. 

Analisando o mapa térmico da Figura 37, fica evidente que a parte inferior do 

trocador de calor continua operando em sobretemperatura na ordem de +3 °C. Isso 

se repete na região do sensor S11. Já no início da manobra a situação foi alterada, 

onde a parte superior ficou mais aquecida e regiões frequentemente de maiores 

temperaturas foram resfriadas. A alteração do padrão ocorreu pela diminuição da 

necessidade de refrigeração do gerador em conjunto do fluxo proporcional de água 

no interior do trocador de calor. Com o gerador em menor rotação a vasão do fluido 

refrigerante é proporcionalmente diminuída. Ressalta-se que o fluído refrigerante 

que atravessa o trocador de calor não tem contato com a água que resfria o trocador 

de calor. A diminuição da vazão do fluído refrigerante explica o sobreaquecimento 

na parte superior do trocador de calor quando foi iniciada a manobra. 

Fica evidente que as regiões superior e inferior, e ainda a região do sensor 

S11, possuem troca de calor ineficiente, ocorrendo sobretemperatura. O caso não foi 

comprovado pois não houve manutenção programada para o trocador de calor onde 

se pudesse reabri-lo. 
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4.5.1 Análises da evolução da temperatura do trocador de calor 

Foi realizada análise da evolução da temperatura do trocador de calor no 

período de três meses de funcionamento. Foram extraídos dados de um dia de cada 

mês: terceiro dia, trigésimo quarto dia e sexagésimo terceiro dia de funcionamento. 

Os dados de temperatura são apresentados em três mapas térmicos da Figura 38. 

Cada mapa possui exatamente 24 horas de aquisição. 

a) 1º 
mês 

 
 
 

b) 2º mês 

c) 3º mês 

 
Figura 38 - Três mapas térmicos de um dia com intervalo de um mês da temperatura do 

trocador de calor 2 do UG2 da UHE Salto Osório. (a) um dia do primeiro mês; (b) um dia do 
segundo mês; (c) um dia do terceiro mês. 
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No gráfico do primeiro mês de medição da Figura 38a foi possível identificar 

que as regiões superior, inferior e a região do sensor S11 estavam operando 

sobreaquecidas. A parte inferior aquecida do trocador de calor apresenta 

temperatura acima da média na ordem de 3 °C. Em comparação com outros gráficos 

a região inferior aquecida atinge os sensores S15 e S14. Já o sensor S11 

apresentou leve aquecimento na ordem de 1,25 °C maior que a média. O gráfico 

apresenta uma cor predominantemente verde entre os sensores S6 a S9, na região 

central do trocador, correspondente a média de temperatura, indicando que na 

região havia eficiente troca de calor. Já as regiões dos sensores S4, S5, S12 e S13 

apresentam temperaturas que variam até -2 °C da média de temperatura, indicando 

que havia maior vazão da água atravessando o trocador de calor naquela região. No 

gráfico é notável as oscilações de temperatura no decorrer do tempo que estão 

relacionadas com oscilações do funcionamento do gerador. De uma maneira geral 

todos os gráficos da Figura 38 indicam o mesmo comportamento do trocador de 

calor, que corresponde que mínimas alterações ocorreram durante os 3 meses.  

Já no dia do segundo mês de medição, apresentado pelo Gráfico da Figura 

38b, a principal alteração percebida foi um leve sobreaquecimento na região do 

sensor S11, na ordem de 0,7 °C da média da temperatura. Também é possível 

observar que as regiões dos sensores S10 e S12 estavam operando em 

temperatura mais baixa. O conjunto dessas duas situações indicou o início de uma 

falha na troca de calor na região do sensor S8, ocorrido possivelmente por acúmulo 

de materiais no local que alteram o fluxo da água, qual passou a contornar essa 

região. 

As regiões superior e inferior dos gráficos do segundo e terceiro mês, Figura 

38b e Figura 38c respectivamente, indicam redução da média de temperatura 

comparado com o gráfico do primeiro mês (Figura 38a). Não existe uma teoria 

definida para este fato. A teoria mais plausível consiste no desprendimento de 

materiais aderentes às paredes do trocador de calor, uma vez que, antes da 

operação do gerador, foi realizada manutenção com limpeza química no trocador de 

calor e com o tempo esses materiais se desprenderam. 

É notável no segundo mês (Figura 38b) e mais evidente no terceiro mês 

(Figura 38c) uma nova evolução de aquecimento do trocador de calor na região do 

S8, possivelmente relacionado com depósito de materiais que impede a vazão eficaz 

da água no interior do trocador de calor.  
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De uma maneira em geral, a diferença de temperatura apresentada nos 

gráficos da Figura 38 são mínimas, na ordem de +-3 °C, sendo observada a redução 

da média de temperatura nas regiões superior e inferior, e a indicação por cor 

amarela o aparecimento de um novo defeito na região do sensor S8. 

Com os dados apresentados seria possível agendar uma manutenção para 

correção do defeito antes de se agravar não inutilizando permanentemente o 

trocador de calor. O sistema de monitoramento de temperatura do trocador de calor 

do gerador hidrelétrico instalado na UHE Salto Osório, era independente, não sendo 

possível a comunicação com o sistema supervisório da usina. Entretanto os dados 

apresentados demonstram que um sistema automático de detecção de falhas no 

trocador de calor utilizando sensores ópticos seria promissor. 

4.6 CONCLUSÕES PARA O TRANSDUTOR ÓPTICO DO TROCADOR DE CALOR 

Foi proposto um transdutor a fibra óptica utilizando quinze redes de Bragg 

multiplexadas para medição da temperatura com maior resolução do trocador de 

calor de um gerador hidrelétrico. 

O método de gravação de redes de Bragg em fibra óptica por iluminação 

direta por UV em máscara de fase se tornou eficaz para esse transdutor, criando 

redes tipo GF1 com a utilização de fibra óptica fotossensível com alta concentração 

de germânio. A gravação se tornou demorada, uma vez que foi necessária a troca 

de máscara de fase e realinhamento do circuito óptico para cada sensor. Um método 

de gravação como um sistema automático interferométrico poderia facilitar a 

gravação. 

Foi possível encapsular as FBG acomodando-as em um tubo de aço 

inoxidável e sendo fixado no trocador de calor, protegendo as FBG mecanicamente 

e isolando-as do meio externo. 

A utilização de um banho térmico com óleo de silicone em conjunto de um 

sistema automático de calibração facilitou a tarefa de caracterização das redes de 

Bragg em função da temperatura. Dessa forma foi possível calibrar todos os quinze 

sensores ao mesmo tempo de forma eficiente. O coeficiente de correlação linear foi 

superior a R2 > 0,009 para todas as FBG. 

Utilizando o novo transdutor no trocador de calor e submetendo o gerador em 

seu funcionamento normal diário, foi possível ilustrar momentos de testes os quais 
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demonstram a influência da temperatura do arrefecimento provenientes do gerador 

hidrelétrico que são direcionados para o trocador de calor. Nos testes o sensor 

detectou temperaturas que variaram entre 26 °C à 39 °C, sendo que a variação 

ocorria de acordo com o PT-100 já instalado no gerador. 

Os resultados com as análises dos dados apresentados em mapa térmico, 

evidenciam que o trocador de calor monitorado possuía locais com refrigeração 

ineficiente, situados nas extremidades do trocador de calor e na região do sensor 

número 11. 

Foi possível identificar o aparecimento de um possível defeito no trocador de 

calor na região do sensor número 8 com a análise dos mapas térmicos dos três 

meses de medição. Não foi possível contornar a situação de defeito pois não houve 

oportunidade de manutenção com a abertura do trocador de calor.  

Contudo, o novo conceito para melhor estudar o funcionamento do trocador 

de calor dessas grandes máquinas utilizando redes de Bragg em fibra ópticas se 

tornou eficaz para os objetivos propostos.  
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5 INSTRUMENTAÇÃO DO ESTATOR DO GERADOR HIDRELÉTRICO COM DTS 

As tarefas como manutenção, limpeza e melhorias de grandes geradores 

hidrelétricos são procedimentos complexos e tem um grande impacto sobre os 

custos de produção (TAGARE, 2011). A remoção e substituição do rotor dessas 

grandes máquinas para acessar seu estator exige vários dias de trabalho e, 

portanto, não pode ser feito com muita frequência (TAGARE, 2011; MARTELLI et al., 

2012). Por outro lado, o isolamento dos polos e bobinas do estator tendem a 

degradar-se em função do tempo e da temperatura e, normalmente, grandes falhas 

são precedidas por danos no isolamento que pode ser verificada, quer por inspeção 

visual dos componentes ou através do monitoramento da sua temperatura (STONE, 

WU, 2009). 

Geralmente, as medições de temperatura são efetuadas por meio de 

sensores convencionais localizados nas costas do estator, tais como PT100 ou RTD 

(HUDSON et al., 2013). Estes sensores são adequados para monitorização geral da 

temperatura durante a operação normal, dado que a distribuição de temperatura é 

considerado ser bastante uniforme (HUDSON et al., 2013; HU et al., 2011). No 

entanto, eles não são capazes de identificar hotspots que podem surgir nas bobinas 

do estator, como resultado do desgaste do isolamento (SCHROEDER et al., 2006). 

De um modo geral, o estator é instrumentado com algumas dezenas de sensores 

localizados, que não são suficientes para controlar toda a estrutura contendo 

centenas de barras (HUDSON et al., 2013). 

No Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada por grandes máquinas 

hidrelétricas (65%) e por causa do crescimento econômico e industrial do país, estas 

máquinas são constantemente submetidas a seu limite operacional (POTTMAIER et 

al., 2013). Isto conduz uma série de tensões mecânicas e térmicas, aumentando o 

risco de falhas de isolamento (TAGARE, 2011). Portanto, existe uma necessidade 

de uma técnica de resolução espacial de monitoramento de temperatura elevada 

continuamente para proteger o gerador contra quebra do isolamento nas bobinas e 

polos do estator (HU et al., 2011). 

Tudo isto motiva o uso de sensores de temperatura para monitorar a 

distribuição de temperatura do estator. As vantagens da fibra óptica em ambientes 

com a presença de campos elétricos e magnéticos de alta intensidade, e a 
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disponibilidade comercial de equipamentos de monitoramento ópticos de alta 

tecnologia, como o DTS, se torna adequada para o monitoramento térmico de 

grandes máquinas elétricas (UKIL et al., 2012; BOLOGNINIAND et al., 2013). Esta 

seção apresenta uma nova técnica de instrumentação do estator do gerador 

utilizando sistemas de DTS. A técnica consiste em fixar a fibra óptica usada como 

um sensor em contato direto com a superfície do estator. Os resultados preliminares 

foram obtidos através de um teste experimental com um gerador hidrelétrico de 200 

MW, visto na Figura 39. 

 
Figura 39 - Foto do gerador hidrelétrico aberto sem o rotor, com visão do estator de 12 metros 

de diâmetro. 

5.1 FIBRA ÓPTICA PARA O DTS 

A fibra óptica que foi utilizada na aplicação do DTS é uma fibra óptica padrão 

multimodo 50/125, de sílica dopada com germânio. Esses tipos de fibras ópticas são 

encontrados comercialmente, principalmente para aplicações em telecomunicação. 

A fibra possui um perfil de índice gradual, ou seja, possui dispersão deslocada. A 

dispersão define a banda passante, o que está sujeito às características do perfil de 

índice do guia de onda. As fibras ópticas multimodo, típicas de sílica e em perfil 

gradual, caracterizam-se por uma região de dispersão nula em torno de 1,3 mm. A 

fibra óptica multimodo que desloca as características de dispersão é conhecida 



100 

como fibra multimodo com dispersão deslocada. 

As fibras ópticas multimodo são limitadas quanto à transmissão devido a 

elevada atenuação, acima de 5 dB/Km, e largura de banda reduzida, abaixo de 30 

MHz.Km, sendo usadas apenas em curtas distâncias. 

As dimensões relativamente grandes e o tipo de perfil de índice acarretam na 

simplicidade de fabricação e facilidade de operação. Este tipo de fibra óptica é 

caracterizado por: 

 Acentuada variação do índice de refração entre núcleo e casca, 

originando o perfil tipo degrau; 

 Diferenças e dimensões atinentes dos índices de refração que 

implicam na origem de vários modos de propagação. 

No caso para aplicação do DTS foi utilizado uma fibra óptica padrão 50/125, 

ou seja, núcleo com 50 µm de diâmetro e casca com 125 µm de diâmetro, e com 

uma proteção adicional de 900 µm de nome Microloose, fornecida pela empresa 

Diamond no Rio de Janeiro/RJ, conforme a Figura 40. 

 
Figura 40 - Fibra óptica padrão 50/125 com proteção adicional de 900 µm (microloose) 

fornecida pela empresa Diamond para utilização no DTS no estator do gerador. 

5.1.1 Integridade da fibra óptica 

Como já mencionado, uma das principais características do DTS é a detecção 

por intensidade, ou seja, varia em amplitude do sinal óptico. Essa situação é 

relevante quando se trata da utilização e cuidados com os cabos ópticos. Suas 

curvaturas e conexões, quando mal realizadas, podem interferir na medição com 

DTS. Portanto, foi levado em consideração os cuidados com a manipulação da fibra 

óptica para não atenuar o sinal óptico. 

A curvatura em fibra óptica normalmente acarreta em degradação do sinal 

óptico transmitido. Todavia um pedido de patente concedida e publicada no dia 15 
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de novembro de 2016, com o nome “High Spatial Resolution Distributed 

Temperature Sensing System” (Sistema de detecção de temperatura distribuída com 

alta resolução espacial), aproveita essa característica da curvatura da fibra óptica 

como sinal de medição (RAMBOW 2016). O inventor representa os sensores 

distribuídos com uma sequência de redes de Bragg em uma fibra óptica com 

espaçamentos pré-determinados entre essas redes. Essa fibra é distribuída em 

torno de um substrato, envolvendo-o. Com um ângulo de envolvimento 

predeterminado e o espaçamento pré-determinado, pôde-se observar um sinal 

correlacionado à medição de temperatura, distinguido de um sinal de medição de 

curvatura (RAMBOW, 2010). 

Todavia, para o atual trabalho, há a necessidade de evitar a atenuação do 

sinal óptico com curvaturas. A atenuação total de uma fibra óptica é a soma das 

perdas ocorridas pelos conectores, junções mecânicas e por fusão na emenda. 

Grampos e prendedores de ancoragem também podem causar atenuação. Portanto, 

foi necessário evitar a utilização de emendas e conectores de fibra óptica, que 

geram pequenas atenuações na ordem de 0,1 dB. 

O cuidado o qual foi tomado com a fibra óptica está ligado às macro 

curvaturas e micro curvaturas, que geram atenuações no sinal óptico. 

Micro curvaturas são ocasionadas por defeitos no processo de fabricação da 

fibra óptica devido ao desvio de eixo, e também ocorrem através de variações de 

temperatura, umidade ou pressão durante a vida útil da fibra óptica. Portanto, 

pressões laterais na fibra óptica poderão se tornar um dos mais importantes 

problemas na aplicação do DTS no estator. 

Macro curvaturas são causadas por fatores externos que curva 

excessivamente da fibra óptica, sendo que há maior atenuação quando o raio da 

macro curvatura é mais estreito. Na maioria dos casos de instalações de fibra óptica, 

a passagem entre lugares pequenos e geram curvaturas significativas, o que é o 

caso do estator do gerador. A acomodação da fibra deverá ser feita respeitando os 

limites ditos no manual da fibra óptica a ser adquirida. 

Os manuais das fibras ópticas multimodo indicam que a atenuação está na 

ordem de <0,5 dB se alocadas devidamente (dependendo do raio e do número das 

voltas). 
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5.2 TESTES E CALIBRAÇÃO DO DTS EM LABORATÓRIO 

Para a calibração do DTS tomou-se em consideração a principal limitação do 

DTS, que consiste na resolução espacial limitada a 1 metro. Os resultados obtidos 

inicialmente mostraram que era necessário aquecer um trecho de, pelo menos, 2 

metros de fibra óptica para obter a temperatura desejada, o que era inconsistente 

com as especificações do equipamento. Em contato com o fabricante, se obteve a 

seguinte resposta: "É possível obter menor resolução espacial selecionando (no 

software) 0,5 metros de resolução espacial e 0,25 metros de intervalo de 

amostragem. Isso acarreta em um nível de ruído mais alto, o que pode ser 

compensado por um tempo mais longo de medição." 

Verificando essas informações com as configurações adotadas para a 

calibração, foi possível observar os seguintes item que contribuíram para uma 

medição "errada": 

 Resolução de 1 metro em conjunto com 1 metro de intervalo de 

amostragem, acarretando na necessidade de aquecer um trecho maior 

que 1 metro de fibra óptica; 

 Tempo de medição em 10 segundos, não suficiente para uma medição 

mais fina; 

 Mudanças no setup de calibração com reposicionamentos das bobinas 

de fibra óptica. Uma vez modificado o setup de calibração/instalação 

deve-se refazer a calibração. A posição da fibra óptica altera a 

concentração de luz transmitida e consequentemente altera a medição 

de temperatura com o DTS. 

Dessa forma, foi feita nova calibração com a seguinte configuração: 

 0,5 metros de resolução espacial; 

 0,5 metros de intervalo de amostragem; 

 60 segundos de tempo de medição, e; 

 Mínimas alterações no setup. 

A Figura 41 indica o primeiro resultado que ilustra trechos de 0,5 metros, 1 

metro, 1,5 metros e 2 metros de fibra óptica aquecida a 50 °C, respeitando a região 

central da fibra óptica. É dado ênfase no traçado de cor vermelha que mostra a 

resposta do sistema com 1 metro de fibra sendo aquecida, indicando uma curva de 

temperatura próxima a 51 °C. 
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Figura 41 - Temperatura medida pelo DTS com diferentes comprimentos de fibra óptica 

aquecida indicando a resposta do sistema. 

A Figura 42 ilustra a evolução da representação da temperatura com o 

aumento do comprimento de fibra óptica aquecida, a cada 5 cm. Durante todo o 

teste é possível observar a nivelação da temperatura na ordem dos 50 °C a partir de 

1 metro de fibra óptica aquecida. 

 
Figura 42 - Evolução da temperatura medida em função do comprimento da fibra óptica 

aquecido. 

Para identificar a resposta do sistema com a localização de um hotspot, foi 

realizado outro teste que consiste em uma região aquecida de 1 metro, percorrendo 

3 metros de fibra óptica, a cada 25 cm. Vale ressaltar que esse teste tem como foco 

descobrir a região aquecida com maior precisão. Como não é possível manter o 
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mesmo setup, pois há alteração na posição das fibras ópticas, os valores de 

temperatura são aproximados. O resultado é visto na Figura 43. 

É possível fazer analogia do ponto médio aquecido com a inclinação da reta 

superior de cada traçado, por exemplo: o traçado vermelho da Figura 43, se refere a 

região aquecida entre as distâncias 69,75 metros a 70,75 metros. Não é possível 

determinar corretamente o ponto médio aquecido que está entre as distâncias 70 

metros e 70,5 metros. Todavia é possível concluir que o ponto médio aquecido está 

mais próximo da distância 70,5 metros, que consiste no ponto mais quente 

representado pelo sistema. Dessa forma, o ponto médio aquecido está entre a 

posição 70,25 metros e 70,5 metros, consistindo em um erro de apenas ±25 cm. Isso 

vale para todas as 13 medidas realizadas, pois há sempre há uma inclinação em 

cada traço correspondente a região mais próxima amostrada. Para melhorar a 

resposta das medições, é possível realizar interpolação dos sinais, ou até mesmo 

realizar ajustes gaussiano. Um trabalho, paralelo a esta tese, foi elaborado para 

melhorar a resolução do DTS (BAZZO, et al.; 2015) com o desenvolvimento de um 

algoritmo de super resolução que compensa as limitações da resposta do sensor 

distribuído. 

 
Figura 43 - Um metro de região aquecida percorrendo 3 metros de fibra óptica a cada 25 cm. 

5.3 SENTIDO DA DISTRIBUIÇÃO DA FIBRA ÓPTICA NO ESTATOR 

Para a escolha da distribuição da fibra óptica no estator, foram levados em 

consideração vários critérios de instalação, como: exposição, representação, 

montagem e finalização. Todavia, quanto menor a distância entre os níveis das 
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voltas da fibra óptica, melhor a resolução espacial do local monitorado. No estator 

existem duas principais maneiras de se fazer a distribuição da fibra óptica para o 

monitoramento de temperatura com DTS. Para cada uma existem alguns benefícios 

e alguns problemas que já podem ser listados: sentido horizontal e sentido vertical. 

Pode-se também mesclar as duas maneiras, entretanto a interpretação dos dados 

se torna mais difícil. 

5.3.1 Sentido horizontal 

A distribuição da fibra óptica no sentido horizontal (Figura 44a) foi a primeira 

ideia a ser formulada, visto que o estator possui sulcos para a passagem de ar 

nesse sentido, que podem ser aproveitados. Entretanto é uma instalação mais 

complexa, uma vez que na passagem de nível das voltas das fibras teria de ser 

feitas diversas curvaturas, podendo chegar a atenuar consideravelmente o sinal 

óptico. Na instalação deve-se evitar a torção da fibra óptica. Outro fato a ser 

considerado é a interpretação e representação gráfica dos dados de temperatura, 

que deverá reproduzir espacialmente o estator em um mapa em três dimensões. 

Nesse caso, a interpretação pode ser considerada por camadas. 
a) b) 

 

 
Figura 44 - Distribuição da fibra óptica na superfície do estator: (a) sentido horizontal; (b) 

sentido vertical com indicações de passagem de nível. 

5.3.2 Sentido vertical 

A instalação se torna mais simplificada quando a fibra óptica é distribuída no 

sentido vertical (Figura 44b), onde a própria força gravitacional auxilia a estender a 

fibra óptica no sentido correto. O sentido das ranhuras do estator proporciona uma 

melhor acomodação da fibra óptica, onde poderá ser colada. A passagem de nível 

nas voltas da fibra óptica é feita na parte superior e inferior do estator e dessa forma 

não produzem macro curvaturas. A reconstrução espacial no software se torna mais 
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fácil uma vez que as regiões são menores. 

Alguns possíveis problemas são encontrados nessa maneira de instalação 

vertical. Uma delas é a fibra em balanço nas partes de transição de nível que pode 

sofrer interferência do fluxo de ar e vibração do local (Figura 44b). Essa questão 

poderá ser solucionada fixando corretamente esses trechos de fibra óptica em 

outras partes do estator ou até mesmo utilizando pequenos suportes. Outra situação 

relevante nessa montagem é a medição de temperatura fora da região correta do 

estator. 

Essas analises foram realizadas por software AutoCAD®, reconstruindo o 

estator com as reais dimensões (Figura 45). Foram simuladas diversas condições de 

instalação da fibra óptica, variando sua posição e fixação, cujos resultados foram 

analisados e depois colocados em teste real em uma instalação protótipo. 

  

 
Figura 45 - Layout em software para analisar a distribuição da fibra óptica no estator. 

5.4 INSTALAÇÃO PARCIAL DO DTS NA SUPERFÍCIE DO ESTATOR 

O estator do gerador hidrelétrico monitorado é mostrado anteriormente, na 

Figura 39. As fibras ópticas foram instaladas em dois sentidos, conforme visto na 

seção anterior, vertical (Figura 46a) e horizontal (Figura 46b), para avaliar o sentido 

que oferece uma maior vantagem considerando a resolução espacial limitada dado 

por sistemas DTS padrão. 
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a) b) 

Figura 46 - Instalação da fibra óptica para o DTS na superfície do estator: (a) sentido vertical; 
(b) sentido horizontal. 

Também foi avaliado o desempenho de dois tipos de fibras ópticas, sendo 

uma fibra apenas com revestimento primário de PMMA com 400 µm de diâmetro e a 

outra com revestimento secundário de Teflon® com 900 µm de diâmetro, como 

ilustra a Figura 47. 

 
Figura 47 - Dimensões das camadas de proteção das fibras ópticas utilizadas no DTS. 

A instalação foi realizada em quatro etapas: 

 1ª etapa, fixação da fibra óptica distribuindo-a verticalmente sobre as 

barras de isolamento dos polos do estator; 

 2ª etapa, fixação horizontal da fibra óptica sendo distribuída ao longo 

do perímetro da superfície do estator; 

 3ª etapa, proteção mecânica da fibra óptica com resina eletro isolante; 

 4ª etapa, a verificação da integridade da fibra óptica com OTDR e 

com o leitor do DTS. 
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Dessa forma, em ambos os sentidos de instalação, sentido vertical e 

horizontal, foram usadas as duas fibras ópticas multimodo paralelas, sendo uma 

revestida com Teflon® e outra revestida apenas com PMMA. A utilização de dois 

tipos de fibras serviu para analisar o efeito da colagem direta da fibra na superfície 

do estator, verificando se há diferença significativa na resposta de temperatura. É 

possível observar, na sequência do trabalho (Figura 52), uma diferença de 

temperatura, na ordem de 1 °C, para ambos sentidos de instalação da fibra óptica. A 

razão para isto está sob investigação, no entanto, acredita-se que a micro curvaturas 

sejam uma das possíveis causas. Nenhuma diferença óbvia foi observada para a 

temperatura média medida por fibras verticais e horizontais. Para a instalação 

vertical, as fibras foram coladas diretamente no núcleo do estator, preenchendo 20 

ranhuras de 1,64 metros de comprimento. Na instalação horizontal, a fibra óptica foi 

posicionada paralelamente ao solo, resultando em uma volta completa com 

comprimento igual ao perímetro do estator de 35 metros, aproximadamente. 

As fibras ópticas foram coladas sobre o núcleo do estator, primeiramente, 

com uma cola a base de cianoacrilato, que tem endurecimento instantâneo. Depois 

de posicionadas com cola, a fibra óptica foi incorporada sobre a superfície do estator 

através da adição de uma camada de resina de vidro, com aproximadamente 2 mm 

de espessura. Foi adicionado pó de quartzo na resina o que proporcionou maior 

resistência mecânica à fibra óptica e aumentou a viscosidade da resina liquida no 

momento da aplicação, evitando o escorrimento. O detalhe da fibra óptica resinada 

incorporada no estator é visto na Figura 48. Finalmente, a fibra óptica resinada foi 

pintada com uma tinta alquídica vermelha, eletro isolante, de padrão industrial.  

 
Figura 48 - Detalhe da fibra óptica sensora incorporada horizontalmente na superfície do 

estator utilizando resina eletro isolante. 
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Uma bancada de trabalho com uma máquina de emendas de fibra óptica e 

um OTDR foi montada na parte externa do gerador, para avaliar a integridade da 

instalação. As fibras ópticas foram emendadas e analisadas com o OTDR para 

verificar as possíveis perdas de conexão. Subsequentemente, as fibras ópticas 

foram ligadas ao equipamento leitor do DTS. Devido a uma limitação do leitor do 

DTS, que tem apenas um canal de entrada de fibra, as fibras foram unidas 

sequencialmente e esta configuração permitiu a visualização do perfil de 

temperatura de todas as instalações simultaneamente, o que se observa nos 

resultados apresentados na Seção 5.5. 

5.5 RESULTADOS DA INSTALAÇÃO PARCIAL DO DTS NO ESTATOR 

As fibras ópticas sensoras para o DTS foram instaladas com êxito sem 

interferir na operação do gerador. O teste experimental foi realizado durante o 

funcionamento do gerador, onde a geração era de 184 MW e a temperatura média 

do estator permaneceu na ordem de 54 °C. O perfil da temperatura é mostrado na 

Figura 49, em que o primeiro perfil corresponde à fibra com revestimento secundário 

instalada no sentido vertical; o segundo perfil corresponde à fibra óptica com 

revestimento secundário instalada no sentido horizontal; o terceiro perfil 

correspondente à fibra com revestimento primário instalada no sentido vertical; e o 

quarto perfil corresponde à fibra com revestimento primário instalada na direção 

horizontal. 

 
Figura 49 - Perfil de temperatura da FO instalada no estator da UG5 adquirido com o DTS. As 

regiões escuras indicam a localização da fibra óptica efetivamente na da superfície do estator. 
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As regiões escuras na Figura 49 correspondem às regiões onde a fibra óptica 

efetivamente se encontra localizada no interior do gerador e na superfície do estator. 

É possível perceber que um pico no perfil de temperatura das fibras instaladas 

verticalmente. Esta temperatura é elevada, pois a fibra óptica percorreu um 

componente do gerador, que não pertence ao estator do gerador (na parte superior 

do estator), que opera a uma temperatura mais elevada. 

Para entender a dinâmica da resposta do perfil de temperatura mostrado pelo 

DTS, foram extraídos e representados os perfis de temperatura de doze momentos 

em função da operação do gerador hidrelétrico. Os perfis de temperatura são 

mostrados na Figura 50. 

É possível observar queda de temperatura no decorrer da noite, entre às 

19h00 as 20h15, representado pelo gráfico esquerdo da Figura 50, indicando 

redução da geração de energia. Logo após às 20h30, houve o aumento de 

temperatura, indicado pelo gráfico direito da Figura 50, decorrente a demanda de 

energia elétrica no período noturno. Ressalta-se que os valores de temperatura 

representados pelos gráficos da Figura 50 referem-se ao gerador operando em 

horário de verão. 

 
Figura 50 - Resposta do perfil de temperatura do DTS instalado no estator para doze 

momentos de um dia.  

A variação de temperatura de uma região do estator monitorada pelo DTS 

com fibra óptica revestida com Teflon® instalada no sentido vertical é representada 

no gráfico da Figura 51. O gráfico da Figura 51 é composto pelo tempo no eixo X, 

temperatura no eixo Y esquerdo e potência gerada em MW no eixo Y direito. 

Observa-se que a temperatura da região do estator monitorada segue a mesma 

tendência da potência gerada ou consumida pelo gerador hidrelétrico. 
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Figura 51 - Resposta em temperatura de uma região do estator instrumentado com DTS 
utilizando a fibra óptica revestida com Teflon®, em relação com a potência do gerador 

hidrelétrico. 

As duas fibras avaliadas apresentaram comportamento semelhante e a 

pequena diferença observada entre as temperaturas medidas são facilmente 

corrigidas com calibração mais precisa do DTS. Os detalhes destas diferenças são 

observados sobrepondo os perfis correlacionados, como é mostrado na Figura 52. 

 
 

a) b) 
Figura 52 - Medição de temperatura na superfície do estator com a fibra óptica com 

revestimento de Teflon® (linha preta) comparada com a fibra óptica com revestimento de 
PMMA (linha vermelha) na instalação do DTS no sentido (a) vertical e no sentido (b) horizontal. 

É dado ênfase na facilidade de manusear e instalar a fibra com revestimento 

de Teflon®, e sua robustez da instalação por possuir maior resistência aos esforços 

mecânicos externos que podem quebrar a fibra óptica. No que diz respeito à 

comparação entre a instalação horizontal e vertical, ambas apresentaram bom 

desempenho, embora a fibra óptica instalada no sentido horizontal proporcione uma 

maneira difícil de reconstruir computacionalmente o mapa térmico do estator, pois o 
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posicionamento da fibra óptica não acompanha o sentido das bobinas no estator. 

Ainda na instalação horizontal, se houver quebra da fibra óptica, ou até mesmo 

reparo nas barras de excitação do estator, haverá perda da instrumentação de todo 

o estator, pois não haverá locais de acomodação das bobinas com sobra de fibra 

óptica, impossibilitando o reparo da fibra óptica com emendas. Nesse caso, seria 

necessária uma nova instalação. 

A instalação da fibra óptica no sentido vertical de distribuição é considerada 

a melhor para a instrumentação, uma vez que apenas uma parte das fibras é 

perdida sob possível defeito de isolamento do estator ou qualquer outro tipo de 

manutenção necessária em barras de excitação do estator. É possível prever locais 

com bobinas com sobras de fibras ópticas para eventuais reparos com emendas. A 

distribuição da fibra óptica acompanha o sentido das bobinas no estator, facilitando a 

reconstrução de um mapa térmico. 

Os resultados desta parte do trabalho são preliminares, o quê resultou em 

definições e padrões para uma instalação total do sistema DTS no estator de um 

gerador. Na sequência é relatada a instalação total do DTS no estator de um 

gerador hidrelétrico em base do que foi levantado na instalação parcial. 

5.6 INSTALAÇÃO COMPLETA DO DTS NA SUPERFÍCIE DO ESTATOR 

Neste capítulo são relatadas as atividades de validação e as instalações 

completa do DTS em um estator do gerador da usina hidrelétrica para cumprimento 

dos objetivos previstos. Nessa instalação, um sistema supervisório também foi 

instalado na UHE Salto Osório para medição do sistema DTS instalado 

completamente no estator da Unidade Geradora 1 (UG1). 

O sistema supervisório proposto era baseado em um software de 

imageamento térmico do estator relacionadas a otimização do banco de dados, 

resolução da imagem e novos recursos como alertas de temperatura e alteração da 

escala de cor durante a execução. Também foi instalado o equipamento DTS e 

software de imageamento térmico no Data Center da Usina de Salto Osório. Por fim 

foram simuladas falhas de isolação (regiões quentes) na estrutura do estator. 

Houve melhoria na instalação da versão completa do sistema para monitorar 

a estrutura do estator da UG1 da UHE Salto Osório. Diferente da versão anterior do 

sistema, onde foram instrumentadas apenas 40 ranhuras da UG5, nessa instalação 
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foi realizada a instrumentação de todas as 468 ranhuras do estator, proporcionando 

o monitoramento completo da estrutura através 1475 pontos de medição. Além 

disso, também são apresentados novos resultados do protótipo utilizado para 

simulação de falhas de isolação no estator. 

Vale destacar que o gerador instrumentado com DTS consiste em um 

Gerador Síncrono fabricado pela GE, com potência nominal de 200.000 KVA, 

fabricado em 2006. A instrumentação completa da superfície do estator, com 

passagens da fibra óptica nas 468 ranhuras, foi realizada durante 5 dias. As etapas 

da instalação obedeceram ao cronograma da Tabela 2: 
Tabela 2 - Cronograma das atividades da instalação total do DTS no estator da UG1. 

Dia Atividade 

Dia 1 

 Acompanhamento da retirada do rotor do gerador. 
 Discussão do método de instalação e posicionamento das fibras ópticas. Definição das 

tarefas da equipe. 
 Início da limpeza do estator com álcool isopropílico e panos. 

Dia 2  Continuação da Limpeza do estator 
 Início do posicionamento da fibra óptica no estator com fitas adesivas. 

Dia 3 

 Finalização do posicionamento da fibra óptica com fitas adesivas. 
 Início da fixação da fibra óptica com cola a base de cianoacrilato. 
 Finalização da fixação da fibra óptica com cola. 
 Início da resinagem da fibra óptica. 
 Posicionamento da fibra óptica na parte superior do estator e passagem para o lado 

externo do gerador. 

Dia 4  Resinagem da fibra óptica. 
 Passagens de cabos ópticos pelas eletrocalhas e DGO’s. 

Dia 5 
 Revisão da instalação com correções na resinagem. 
 Emendas ópticas. 
 Finalização com arrumação de cabos e entrega do sistema em funcionamento. 

Inicialmente, a primeira etapa da instalação constituiu na limpeza de toda a 

superfície do estator com álcool isoproplílico e panos. Essa etapa foi necessária 

para retirada de óleo e sujeira presentes no estator, que podem ocasionar mal 

aderência da resina no estator. A limpeza procedeu de forma cautelosa e eficaz, 

levando 1/5 do tempo total da instalação. A instalação seguiu com o posicionamento 

da fibra óptica com fitas adesivas (Figura 53). A fibra óptica foi desenrolada do 

carretel e sequencialmente fixada no sentido vertical em 4 pontos com fitas 

adesivas, e 1 ponto de fixação em cada volta de transição de ranhura (superior e 

inferior). Isso garantiu que a fibra óptica permanecesse rente na superfície, mesmo 

com pequenos desníveis entre as cunhas das barras e o núcleo. Essa etapa de 

fixação com fitas adesivas consumiu outro 1/5 do tempo total da instalação. 

Depois de fixada, a fibra óptica foi colada com cola a base de cianoacrilato. 

Os locais de colagem foram apenas em pontos próximos às fitas adesivas, 
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permitindo sua retirada. Vale ressaltar que a cola a base de cianoacrilato não é 

eficaz para fixação final, pois em temperaturas próximas a 80°C ela perde suas 

propriedades químicas e fisicamente se liquefaz. 

 
Figura 53 - Finalização da fixação da fibra óptica com fitas adesivas. 

Após a retirada de todas as fitas adesivas, foi dado início ao processo de 

resinagem. A superfície do estator da UG1 não possuía resina e nem tinta 

eletroisolante, como foi visto na UG5 na instalação parcial do DTS. O método de 

aplicação da resina foi redefinido junto com a equipe de engenharia da usina, pois 

foi levantada a questão que o excesso de resina poderia danificar permanentemente 

os pacotes do núcleo do estator. O procedimento da resinagem da fibra óptica é 

mostrada na Figura 54, onde a maior parte da resina ficou à frente da cunha de 

isolamento das barras. Ficou definido que seria utilizado o mínimo de resina no 

núcleo do estator e somente foi permitida a resinagem completa da fibra óptica nos 

pacotes superiores e inferiores do núcleo do estator, onde há a transição da fibra 

óptica de uma ranhura para outra.  

a) 

 

b) 

 
Figura 54 - Procedimento da resinagem da fibra óptica no estator. (a) Representação da fibra 

(amarelo) e resina (azul) no estator localizada entre a parte direita das cunhas (bege) e a parte 
esquerda do núcleo (cinza); (b) Representação da fibra e resina nas voltas de uma ranhura 

para outra com resina em todo o pacote do núcleo. 
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Considerando a instalação parcial anterior, houve grande redução na 

quantidade de resina utilizada, o que é considerada como redução da proteção 

mecânica da fibra óptica. A resinagem procedeu de forma eficaz, levando 2/5 do 

tempo de instalação do sistema. As fotos na Figura 55 mostram os detalhes da 

finalização da etapa de resinagem da fibra. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Figura 55 - Fibra óptica resinada na superfície do estator da UG1 da UHE Salto Osório. (a) 
passagem superior da fibra óptica para transição de ranhura; (b) detalhes da resinagem 

mostrando pouca resina no núcleo; (c) superfície do estator instrumentada. 

 

Em paralelo à etapa de resinagem foi feita a passagens de cabos ópticos do 

interior gerador para a parte externa. Inicialmente, foram posicionadas corretamente 

as duas extremidades da fibra óptica na ranhura 1 do estator, como mostra a Figura 

56. Essa correta fixação foi realizada evitando que a fibra óptica ficasse em contato 

com as barras laterais.  
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Figura 56 - Passagem da fibra óptica da ranhura 1 e 468 para a parte superior do estator. 

Um reparo com emenda de fibra óptica no estator teve que ser realizado. 

Houve rompimento da fibra óptica ao movimentar um andaime de madeira no local, 

o qual foi arranhando o estator entre 3 ranhuras. O reparo foi realizado com a 

retirada cuidadosa das extremidades da fibra óptica rompidas com uma espátula. Na 

sequência, foi emendado um trecho de fibra óptica de aproximadamente 15 cm de 

comprimento entre as extremidades rompidas. O novo trecho foi posicionado sobre 

um pacote do núcleo, que depois foi resinado (Figura 57). Não foi utilizado 

protetores de emenda, somente resina para proteção das emendas. 

 
Figura 57 - Emenda da fibra óptica rompida na superfície do estator. 

Na parte superior do estator, foi feita emenda da fibra óptica em um cabo 

óptico (Figura 58a). Toda a fibra óptica, emendas e o cabo óptico foram resinados 

para evitar que se soltem com o gerador em funcionamento. O cabo óptico foi 

posicionado e resinado perto da quina entre o chão e a parede (Figura 58b), até 

chegar em uma caixa de derivação, onde se encontram os cabos dos sensores PT-
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100 do gerador (Figura 58c). Os posicionamentos dos cabos, reparos e emendas 

consumiram na média outros 1/5 do tempo de instalação. 

a) 

 
 

b) 

 

c) 

 
Figura 58 - (a) Fibra óptica, emendas e cabo óptico resinados na parte superior do estator; (b) 

Passagem do cabo óptico na parte superior do estator; (c) Caixa de passagem por onde foi 
passado o cabo óptico. 

O cabo óptico foi passado pela tubulação até chegar ao painel do lado 

externo do gerador (Figura 59a) e encaminhado ao DGO multimodo operacional 3A 

(Figura 59b). Foi utilizado o canal 11 do DGO para a extremidade da fibra óptica da 

ranhura 1 e o canal 12 do DGO para a extremidade da fibra óptica na ranhura 468. 

Em toda a instalação evitou-se a utilização de conectores ópticos para evitar 

atenuações. Com base nisso, foram feitas duas emendas no DGO 3A. 

a) 

 

b) 

 
Figura 59 - (a)Passagem do cabo óptico no painel do lado externo do gerador; (b) DGO 

multimodo operacional 3A indicando os canais 11 e 12 utilizados. 
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Por fim, na sala do servidor foi feita a emenda do DGO Multimodo 

Operacional 3A em um cabo óptico e outra emenda do cabo óptico em dois 

conectores padrão E-2000/APC no rack do servidor. Dessa forma foi estabelecida a 

transmissão dos sinais do sensor até o data center da usina (Figura 60a) através do 

distribuidor óptico DGO 3A, o que facilita futuros testes de medição, evitando assim 

o uso de equipamentos nos ambientes próximos ao gerador. 

O processo utilizado para calibração do sensor distribuído (Figura 60b), que 

emprega duas regiões da fibra óptica, inicial e final, com temperatura controladas em 

um banho térmico, apresentou resultados satisfatórios, os quais foram validados 

com os sensores PT100 já instalados no gerador. 

O equipamento DTS utilizado para leitura das informações do sensor, bem 

como o servidor com o software para imageamento térmico do estator foram 

instalados em um dos racks do data center da usina (Figura 60c), o que garante a 

integridade dos equipamentos e facilita a visualização das informações pela central 

de controle da usina. 

a) b) c) 
Figura 60 - (a) Instalação e organização do cabo óptico do sensor no DGO 3A; (b) Processo de 
calibração do sensor com banho térmico; (c)Instalação do DTS e software de imageamento no 

data center da UHE Salto Osório. 

Se tratando de software, um trabalho paralelo a esse que participou do 

mesmo projeto (BAZZO, 2017) relata com detalhes o desenvolvimento do software 

supervisório para o DTS, com otimização do banco de dados visando melhor 

desempenho para consultas em SQL Server. Para a operacionalidade do sistema, 

foram restringidas informações desnecessárias para as principais consultas, como a 

perda em (dB) ao longa de fibra, e a razão Stokes/Anti-Stokes para o cálculo da 

temperatura. Além disso o software foi configurado para gravar apenas os trechos 

de fibra da região instrumenta do estator, resultando em uma redução significativa 

da base de dados. A Figura 61 mostra um exemplo do formato da tabela principal. 
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Figura 61 - Formato da tabela de dados do software do DTS (BAZZO, 2017). 

O software representava um modelo completo do estator da UG1, 

considerando todas as 468 ranhuras. Por questões de desempenho e simplificação 

dos detalhes, o núcleo foi considerado uma única parte contínua, desprezado as 

entradas de ar., no entanto, as dimensões do modelo para o núcleo e ranhuras, 

foram baseadas nas medidas reais do estator. Esta simplificação atende o principal 

objetivo do sistema, o qual é facilitar a identificação de regiões quentes do estator 

tendo como referência as ranhuras. A Figura 62a mostra uma visão geral do modelo 

3D do estator da UG1. Já a Figura 62b mostra distribuição dos pontos de medição 

resultantes da instrumentação. Os pontos em amarelos representam as amostradas 

de temperatura do DTS, espaçadas a cada 50 cm da fibra fixada no estator. 

a) 

 
 

b) 

 

Figura 62 - Modelo 3D do estator da UG1 da UHE Salto Osório. (a) Visão geral do modelo. (b) 
Detalhe da distribuição dos pontos de medição (amarelo) resultantes da instrumentação do 

estator (BAZZO, 2017).  
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Para atender uma das demandas da equipe de manutenção da usina, 

também foi implementado um recurso de alerta de temperatura. Neste recurso o 

operador pode definir uma temperatura limite para geração de alertas, que são 

gerados por uma indicação visual e sonora. A frequência do alerta sonoro também 

pode ser ajustada pelo operador. 

Todos os alertas também eram registrados no banco de dados do sistema, 

permitindo consultas e visualização em tempo real dos últimos registros. Os alertas 

incluem data/hora, temperatura, distância na fibra, e posição no estator. A Figura 63 

mostra um exemplo de como são mostrados os alertas registrados.  A partir desta 

função foi possível determinar a posição da falha. 

 
Figura 63 - Tela do software do DTS com histórico de alertas de temperatura (BAZZO, 2017). 

Outro recurso implantado no software, foi a possibilidade de alterar a escala 

de cor durante a execução do programa. Desse modo era possível analisar com 

maiores detalhes eventuais hotspots que possam surgir pela estrutura do estator, 

mesmo para variações de temperatura relativamente baixas. A Figura 64 mostra um 

exemplo de região quente com duas escalas de cor diferentes. Além disso a mesma 

tela mostra também dados estatísticos como temperatura máxima, mínima e média 

no estator. 

 
Figura 64 - Software indicando região quente com diferentes escalas de cor (BAZZO, 2017). 
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5.6.1 Teste com soprador térmico para verificação do funcionamento do sistema. 

Após finalizar a instrumentação do estator e instalação do sistema de 

imageamento térmico no servidor da usina, foi realizado um teste com um soprador 

térmico para verificar o funcionamento do sistema. No teste, um dos pesquisadores 

do projeto aqueceu a chapas do núcleo entre as ranhuras 2 e 3 durante a aquisição 

de dados sistema, conforme mostra a Figura 65. Desse modo, foi possível verificar a 

distribuição de temperatura em tempo real através do sistema de imageamento 

térmico desenvolvido. Este teste comprova a viabilidade do sistema para identificar 

regiões quentes em qualquer parte da estrutura do estator. 

  
a) b) 

Figura 65 - (a) Aquecimento das chapas do núcleo através de um soprador térmico; (b) Tela do 
software de imageamento térmico monitorando a região quente do estator localizada entra as 

ranhuras 2 e 3. 

5.7 CONCLUSÕES DO MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DO ESTATOR DO 

GERADOR HIDRELÉTRICO COM DTS 

Foi possível instalar e avaliar o desempenho de um sistema de 

monitoramento de temperatura distribuído (DTS) com fibra óptica utilizado para 

monitorar a temperatura da superfície do estator de um gerador hidrelétrico de alta 

potência. O principal objetivo foi alcançado, que consistia na fixação das fibras 

ópticas (sendo uma fibra apenas com revestimento primário de PMMA com 400 µm 

de diâmetro e a outra com revestimento secundário de Teflon® com 900 µm de 

diâmetro) na superfície do estator em dois sentidos de instalação, vertical e 

horizontal, para identificar a melhor desempenho e layout.  

A obtenção de uma proteção mecânica para a fibra óptica foi possível com 

um método de instalação dividido em quatro etapas. A fibra óptica para o DTS se 
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incorporou no estator, não influenciando o funcionamento do gerador e não gerando 

degradação considerável do sinal óptico para o DTS.  

Com o DTS, foi possível obter um perfil de temperatura do estator para as 

quatro possíveis instalações: instalação vertical com fibra revestida com PMMA, 

instalação vertical com fibra revestida com Teflon®, instalação horizontal com fibra 

revestida com PMMA e instalação horizontal com fibra revestida com Teflon®. Os 

resultados mostram que a utilização da fibra óptica revestida com Teflon® em 

conjunto com o sentido de instalação vertical consiste em melhor solução para a 

instalação e para a aquisição de dados, tornando-se eficiente para a proteção do 

gerador com o DTS e para a operação segura do gerador. A distribuição vertical da 

fibra óptica no estator também facilita a reprodução por software de um mapa 

térmico do estator em três dimensões. 

A diferença dos sinais da fibra óptica revestida apenas com PMMA 

comparada com a fibra óptica revestida com Teflon® não se tornou relevante, uma 

vez que o sistema de monitoramento tem um ciclo lento de varredura, na ordem de 

10 segundos, as duas fibras tendem a ter temperatura uniformizada. Dessa forma, a 

fibra óptica com proteção adicional de Teflon® se tornou a melhor alternativa para 

ser utilizada na instalação total do DTS no estator, pois era mais fácil de manusear e 

não se quebrava facilmente. A proteção da fibra óptica com Teflon® criou um 

pequeno sistema de amortecimento, fazendo com que o sinal óptico não degradasse 

com micro curvaturas na fibra e com a dilatação térmica do estator. 

Os resultados demonstram que a tecnologia DTS se tornou uma 

interessante ferramenta de manutenção preventiva para avisos antecipados e 

monitorização de grandes geradores, dado que as temperaturas do estator do 

gerador são mostradas em tempo real e hotspots que estão relacionadas com falhas 

de isolamento e podem, eventualmente, ser facilmente identificados.  

Com as informações levantadas na instalação parcial do DTS na superfície 

do estator, foi possível realizar a instalação total do DTS. Em conjunto com um 

software de imageamento térmico foi possível identificar hotspots simulados com um 

soprador térmico. A instalação completa foi possível representando um perfil térmico 

real em três dimensões de todo estator do gerador. 
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6 MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DE MANCAIS DO VIRABREQUIM DE 
MOTOR DIESEL EMPREGANDO REDES DE BRAGG EM FIBRA ÓPTICA 

Nesse capítulo é apresentado e discutido o desenvolvimento de um sistema 

de medição da temperatura dos mancais fixos e móveis do virabrequim do motor 

diesel, envolvendo os componentes utilizados na fabricação e instalação do sensor 

óptico e as dificuldades de aplicação em campo. São descritas as características do 

sistema de aquisição dos sinais dos sensores ópticos e é justificado seu emprego. 

Uma foto tirada na oficina de locomotivas representada pela Figura 66 ilustra 

uma composição do motor diesel ferroviário doze cilindros modelo C-30 fabricado 

pela General Electric (GE), acoplado em um gerador elétrico. No momento da foto, 

esse motor estava sendo içado por guindaste e cabos de aço para ser colocado em 

uma locomotiva. Com a Figura 66 é possível visualizar as estruturas de dimensões 

elevadas que compõem os motores diesel em questão. De uma maneira geral, a 

manipulação de fibras ópticas deve ser feita com muita cautela, entretanto o cuidado 

é redobrado em ambientes que envolvam grandes estruturas metálicas e ambiente 

inóspito, garantindo a proteção da fibra óptica e não comprometendo o 

funcionamento da máquina monitorada depois da instalação do sensor. Também o 

cuidado com a segurança das pessoas que estejam trabalhando no local deve ser 

zelado, pois as estruturas aumentam o risco de acidente material e pessoal. 

 
Figura 66 - Motor diesel ferroviário de 12 cilindros modelo C-30 marca GE. 
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O bloco do motor diesel é ilustrado na parte esquerda aos fundos da Figura 

66, e na parte direita à frente da figura é mostrado o gerador elétrico que é acoplado 

ao eixo do virabrequim, formando o grupo gerador. Na parte superior do motor 

encontram-se seis conjuntos de força onde se localizam os pistões. Como o motor 

tem disposição dos cilindros em “V” (vê), há seis conjuntos de cada lado do motor 

diesel, totalizando-se doze conjuntos. Dessa forma é possível saber quantos 

mancais existem no virabrequim. Para cada par de cilindros há 1 mancal móvel, 

totalizando em 6 mancais móveis interligando as bielas ao virabrequim. Entre os 

mancais móveis há os mancais fixos, e como o início e o final do virabrequim estão 

apoiados em um mancal fixo, pode-se concluir que há 7 mancais fixos que apoiam o 

virabrequim no bloco no motor. 

6.1 CONCEITO DO MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DOS MANCAIS 

FIXOS E MÓVEIS 

A proposta deste trabalho trata-se de uma técnica de monitoramento da 

temperatura do óleo lubrificante do motor diesel que passam pelos mancais fixos e 

móveis, utilizando um transdutor de temperatura composto por dezenas de redes de 

Bragg, fixado no bloco do motor a fim de se poder fazer uma análise qualitativa da 

integridade operacional do motor. Durante a operação do motor diesel, o óleo 

lubrificante é direcionado para as partes móveis do motor, como o virabrequim. Esse 

óleo, ao passar pelos mancais, é esguichado em círculos pela rotação do 

virabrequim, sendo que parte desse esguicho atinge a parede do bloco do motor. 

Com a influência das condições dos mancais, os esguichos de óleo possuem 

energia na forma de pressão, velocidade e temperatura, que podem ser 

monitorados. Com o monitoramento da alteração de quaisquer dessas grandezas 

nos esguichos, como a temperatura no caso deste trabalho, podem ser descobertos 

problemas por falhas no motor como, por exemplo, a perda de potência, emissão de 

fumaça e desgastes excessivos das partes mecânicas do motor diesel. 

Não há normas para a detecção de problemas no interior do motor com o 

monitoramento dos mancais, portanto o projeto proposto consiste em um método 

inovador de monitoramento do motor diesel o qual monitora a temperatura dos 

mancais indicando falhas no motor e também na própria lubrificação. Qualquer 

avaria responsável por gerar algum sobreaquecimento nos mancais provém do 
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incorreto posicionamento e aperto das bielas e das deformidades das partes girantes 

do motor, apresentando alterações na pressão e no trabalho do óleo lubrificante, que 

acarreta no aumento da temperatura no local da falha e, consequentemente, há um 

aumento na temperatura no fluxo do óleo lubrificante que podem atingir um 

transdutor. Nessa configuração, também pode-se concluir que, a partir do 

monitoramento da temperatura do óleo lubrificante que passa pelos mancais, pode-

se obter um indicativo do estado do próprio mancal. Um sistema de monitoramento 

térmico adequado irá coletar as informações de temperatura e avisará algum dano 

no interior do motor. Todavia, o monitoramento de temperatura de um motor que 

pode operar em valores extremos, dependendo do modelo do motor diesel, requer 

um sistema de sensoriamento reforçado e que suas características não se alterem 

com o tempo e tão pouco na presença de óleo e de alta temperatura. 

6.2 ACESSO AO LOCAL DE MONITORAMENTO. 

O acesso ao local de medição proposto foi realizado com restrições de 

espaço para o trabalho, uma vez que se localiza no interior do motor (motor C-30 da 

General Electric – GE utilizado nesse trabalho). Dessa forma, para instalação do 

transdutor neste local foi necessário abrir as vigias laterais do motor, sendo que o 

motor permaneceu desligado por aproximadamente 4 horas, uma vez que a 

temperatura elevada não permite o trabalho no local. Em determinadas situações, foi 

necessário esvaziar o cárter do motor, pois o óleo lubrificante não permite a fixação 

do transdutor. Também é necessário acomodar o cabo do transdutor de maneira que 

possa ficar protegido utilizando dutos próprios para cabos da locomotiva. 

A foto apresentada na Figura 67 mostra uma vigia aberta na lateral do motor 

diesel C-30 da GE, com acesso ao virabrequim. O esguicho do óleo lubrificante 

também atinge essas vigias e o transdutor proposto é fixado interiormente na parede 

do bloco, na parte inferior às vigias. Essas vigias tem uma abertura de 

aproximadamente 30 cm por 40 cm, dificultando o acesso da instalação do 

transdutor no bloco do motor. 

Os locais de fixação do transdutor não estão visíveis na Figura 67, pois 

estão cobertos por óleo. A grande dificuldade encontrada no trabalho em campo 

constituiu no acesso ao local de instalação do transdutor. Esse acesso teve que ser 

feito apalpando a parte interior do bloco do motor e com a utilização de guias para 
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posicionar o transdutor. Não havia a possibilidade de desmontar partes do motor, o 

que facilitaria o acesso. Esse motivo se deve a normas que impedem a interferência 

na integridade da máquina. 

 
Figura 67 - Vigia do MD C-30 GE com acesso ao virabrequim. Internamente na parede do bloco, 

inferior a vigia, foi fixado transdutor óptico de monitoramento da temperatura dos mancais. 

6.3 AMBIENTE FERROVIÁRIO 

Há algumas características no ambiente ferroviário que devem ser levados 

em consideração para novas instalações e manutenção na locomotiva, como é o 

caso desse trabalho em campo, principalmente quando se trata na utilização de 

fibras ópticas. 

6.3.1 Poluição do ambiente ferroviário 

Em ambientes onde são realizadas manutenções em locomotivas como 

oficinas e Pátio de Manutenção de Locomotivas (PML), incluindo o ambiente da 

própria locomotiva, pode-se encontrar muito óleo lubrificante que é derramado do 

motor durante sua operação, e também quando é realizada a sua manutenção. Esse 

óleo derramado normalmente permanece nas paredes do bloco do motor e no chão 

da locomotiva. Por vezes ele escoa pelas frestas e ranhuras e se acumulam em 

poças onde qualquer objeto que estiver alocado nesse ambiente estará sujeito à sua 

ação. Da mesma forma, algumas partículas de metal produzidas pela fricção dos 

metais como a limalha e fuligem, junto com óleo diesel pulverizado, provindo do tubo 

de escapamento do motor, também são encontrados no ambiente da locomotiva. 

Quando é abordado o assunto de tecnologias a base de fibras ópticas, tanto 
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na área de comunicação quanto na área de sensores ópticos, o termo “sujeira” não 

se adequa em uma aplicação eficaz. Isso se deve pelos seus componentes ópticos, 

terminais e conectores precisarem de um meio transparente para que a luz seja 

propagada, transmitindo as informações desejadas. Para que isso não aconteça, 

existem métodos para condicionar e isolar tais componentes ópticos que se constitui 

na confecção de encapsulamentos adequados utilizando diversos materiais como 

metais e polímeros para aumentar a robustez mecânica do sensor óptico. A 

fabricação ou escolha do encapsulamento dependerá do meio e do esforço que o 

sensor será submetido e também da grandeza que será mensurada. 

6.3.2 Condições de trabalho em oficina ferroviária 

A manutenção e as instalações novas feitas em locomotivas são realizadas 

em oficinas ferroviárias que são orientadas e executadas por pessoas qualificadas 

para esses trabalhos com ferramentas adequadas e proporcionais ao tamanho da 

locomotiva. 

Como exemplo, a Figura 68 mostra um operador trabalhando na oficina de 

locomotivas. Este operador estava colocando na posição correta o gancho do 

guindaste que iria suspender o motor da locomotiva por meio de cabos de aço. 

Percebem-se as dimensões elevadas do gancho e do cabo de aço. Pode-se 

perceber também a utilização de capacete como proteção individual do operador e a 

utilização de óculos, luvas e botas de proteção que também são necessários nesse 

ambiente inóspito, entretanto esses equipamentos de proteção individual, na maioria 

dos casos, tornam-se incômodos para o sensível manuseio de fibras ópticas. 

 
Figura 68 - Preparação do motor diesel para ser içado 
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6.3.3 Vibrações, choques mecânicos e interferência eletromagnética. 

Em locomotivas um motor diesel pode produzir aproximadamente 3200 CV 

de potência e o gerador acoplado nesse motor consegue produzir uma corrente 

elétrica de 4700 Ampères aproximadamente, dependendo do modelo da locomotiva. 

Utilizando essa corrente, quatro motores elétricos se situam nos rodeiros da 

locomotiva, geram um empuxo de até 29030 Kg. Ainda na parte de energia elétrica, 

existe também um gerador elétrico auxiliar que é utilizado na iluminação, 

condicionadores de ar e nas instalações elétricas, envolvendo atuações de chaves 

elétrica para o controle da locomotiva. Todo esse contexto pode causar dois efeitos 

que podem intervir em um sistema de monitoramento de temperatura, que são: a 

interferência eletromagnética causada pelos geradores e motores elétricos, 

condutores e chaves elétrica/eletrônicas que influenciam na aquisição de sinais 

elétricos de sistemas convencionais e nos equipamentos de aquisição; e a vibração 

devido ao movimento dos pistões e virabrequim, parte do motor diesel que, por 

conseguinte dá o giro aos geradores e motores elétricos, e também com o 

acionamento dos atuadores elétricos, hidráulicos e pneumáticos que fazem o 

controle da locomotiva. 

Devido as manobras com os vagões para a formação dos trens, as 

locomotivas sofrem vários impactos consequentemente transferidos aos seus 

equipamentos instalados. Esses impactos podem ser tão intensos e frequentes que 

ocasionalmente poderiam causar danos nos dispositivos instalados na locomotiva 

fazendo com que um componente mecânico, eletrônico ou óptico saia da fixação, 

sendo descolados ou desalinhados. 

6.4 PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ÓPTICOS 

Os equipamentos instalados que realizam a aquisição do sinal do sensor 

óptico, incluindo o próprio cabo óptico que faz a transmissão do sinal entre o 

interrogador e o sensor, são frágeis e devem ser aperfeiçoados para que não 

venham a falhar pelas condições do ambiente ferroviário. 
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6.4.1 Proteção com cabos ópticos. 

Para a proteção das fibras ópticas lançadas em ambientes inóspitos, são 

utilizados cabos ópticos que contribuem com a proteção suplementar. O cabo óptico 

normalmente é constituído por um material dielétrico, utilizado em instalações 

externas como dutos ou aéreo espinado, construído por fibras ópticas reunidas e 

protegidas por tubos geleados. Para maior proteção, este cabo possui núcleo 

formado por tubos encordoados ao redor de um elemento central não metálico, 

impregnado com gel e enfaixado com fitas plásticas, que realizam a proteção 

contrachoques mecânicos. Para proteção à tração existe um elemento formado por 

feixes de fibras sintéticas de alto módulo de elasticidade que conferem ao cabo a 

resistência mecânica necessária. Há também um revestimento externo em material 

termoplástico resistente a intempéries que porventura podem provir do motor e da 

turbina da locomotiva. 

Para que na interface entre a conexão da fibra óptica do cabo aos 

equipamentos seja protegida, foram utilizados conectores ópticos padrão E-2000 

(Figura 69) que é um conector push-pull e possui uma tampa integrada contra poeira 

na sua extremidade. 

 
Figura 69 - Conectores e adaptadores ópticos padrão E-2000 (Catálogo Diamond – Fiber Optic 

Components) 

E se tratando de altas temperaturas a fibra óptica, constituída basicamente 

por sílica, se comporta de forma estável sem alterar suas características, no entanto 

o seus revestimentos e suas proteções externas não suportam temperaturas 

elevadas, como por exemplo a temperatura da carcaça de uma turbina, na ordem de 

700 °C aproximadamente. A primeira proteção é constituída por uma camada de 

polimetilmetacrilato (PMMA) que chega a fundir quando submetidas em 

temperaturas acima de 160°C. Os cabos ópticos, que normalmente são aplicados 
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em instalações externas, perdem suas características de proteção quando 

submetidos a temperaturas na ordem de 60°C. Para a solução deste fato é 

necessário desenvolver um encapsulamento que possa dissipar o calor proveniente 

do local de instalação para que não afete as características de proteção do cabo 

óptico. A camada de PMMA pode ser retirada previamente devido ao fato dessa 

parte da fibra se encontrar dentro do encapsulamento metálico, onde o próprio 

encapsulamento servirá de proteção mecânica. 

6.4.2 Proteção para equipamentos ópticos 

A fibra óptica, bem como seu elemento sensor, não se torna o único item 

que deve ser levado em consideração com os cuidados nos ambientes ferroviários e 

nas condições inóspitas da locomotiva. Os equipamentos para realizar a aquisição 

do transdutor óptico como o interrogador óptico e o microcomputador que são 

utilizados nesse trabalho, devem passar por um processo de ajuste de proteção para 

que não venham a falhar pela sujeira, choques mecânicos, vibrações e 

interferências eletromagnéticas. A solução para o interrogador óptico foi isolá-lo 

dentro de uma caixa metálica com vedações de borracha, onde somente o cabo 

óptico e o cabo de alimentação poderiam adentrar. 

Aproveitando a mesma caixa metálica, foi disposto um microcomputador 

industrial para realizar a manipulação dos dados adquiridos pelo interrogador óptico 

modelo SM125 da empresa Micron Optics®. Esses equipamentos foram montados 

em uma bandeja a qual foi fixada por amortecedores na caixa metálica, reduzindo os 

choques mecânicos e vibrações da locomotiva. 

Dessa forma os equipamentos, conexões ópticas e eletroeletrônicas 

puderam ser protegidos com eficácia. 

6.5 GRAVAÇÃO DAS 24 FBG 

Todas as FBG foram fabricadas nas mesmas condições apresentadas no 

Capítulo 4.1, em fibra óptica padrão SMF-28 monomodo da fabricante Thorlabs® 

utilizando a gravação direta através de uma máscara de fase com um laser ArF (com 

comprimento de onda central,  = 193 nm, duração do impulso,  = 15 ns, energia de 

pulso,  = 3,0 mJ a 4,5 mJ, e frequência,  = 250 Hz a 300 Hz). Isso resultou na 

formação de FBG de Tipo I estáveis. 
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As 24 FBG foram fabricadas em três seções de fibra óptica. Os espectros 

refletidos das FBG são divididos em três canais do interrogador óptico, como 

mostrado na Figura 70. A gravação foi um processo manual; então, há 

desigualdades e deformidades entre FBG, sendo mais crítica a proximidade do 

quarto e quinto pico do Canal 2, na ordem de 1555,76 nm e 1556,35 nm, 

respectivamente, que poderiam se sobrepor. No entanto, na medição de 

temperatura esta diferença é de 57,8 ° C e não houve sobreposição dos picos, pois 

se movem proporcionalmente à medida que a temperatura do motor aumenta. Se 

houver tal diferença, os mancais do virabrequim do motor diesel apresentariam 

defeito. 

 
Figura 70 - Espectro refletido das 24 FBG gravadas, para o monitoramento do motor diesel, 

separados em três canais do interrogador óptico. 
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6.6 MONTAGEM DO TRANSDUTOR 

Nesta seção são descritos os detalhes da fabricação do transdutor como a 

escolha do material para o encapsulamento e seu layout. Também é descrita a 

fixação no local de medição na locomotiva. 

Para o adequado emprego do transdutor óptico para medição de 

temperatura dos mancais do virabrequim do motor diesel, é necessário 

desenvolvimento do encapsulamento das FBG, isolando-as do ambiente externo e 

fixando o elemento sensor adequadamente. Para essa aplicação o material 

empregado no encapsulamento do sensor deve ser resistente às altas temperaturas, 

ter um coeficiente de dilatação baixo e alta resistência à corrosão para não interferir 

na leitura de temperatura e também possuir alta durabilidade. O material escolhido 

para esse trabalho constituiu no aço inoxidável, como já vem sendo utilizado nas 

aplicações em altas temperaturas o que é demonstrado em trabalhos anteriores 

(OLIVEIRA, 2012). O aço inoxidável apresenta algumas características como: alto 

ponto de fusão que ultrapassa os 1000 °C, maior resistência à corrosão quando 

submetido a um determinado meio ou agente agressivo, como de uma locomotiva, e 

também uma maior resistência à oxidação a altas temperaturas em relação a outras 

classes de aços. A resistência à oxidação e corrosão do aço inoxidável se deve 

principalmente a presença do cromo, que a partir de um determinado valor e em 

contato com o oxigênio, permite a formação de uma película finíssima de óxido de 

cromo sobre a superfície do aço, que é impermeável e insolúvel nos meios 

corrosivos (CARVALHO, 2000). 

O layout de montagem completo do transdutor óptico, incluindo os três 

principais componentes (tubo, caixa de derivação e fibra óptica com as redes de 

Bragg), foi feito utilizando o software AutoCAD® Student Version, para o 

desenvolvimento de peças mecânicas, o qual foi possível determinar as dimensões 

envolvidas e a fixação de todos os componentes no motor diesel. Com esse 

software também foram simuladas, estudadas e projetadas as melhorias que foram 

surgindo, e mais tarde foram implementadas na parte estrutural do encapsulamento, 

tendo como foco o cuidado com a fragilidade da fibra óptica, o tamanho do sensor, e 

a influência do encapsulamento na aquisição dos dados de temperatura. A Figura 71 

mostra o layout do encapsulamento do conjunto do transdutor óptico de temperatura 

para o motor diesel, e também as partes que compõem todo o sistema de medição. 
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A caixa de derivação consiste em uma caixa metálica para acomodar as 

emendas ópticas, adaptadores ópticos e bobinas da fibra óptica das FBG, e serve 

também para acesso aos sensores ópticos na parte interna do motor. No interior da 

caixa, há uma tampa intermediária com adaptadores ópticos E-2000. Dessa forma 

foi possível separar a fibra óptica revestida como cordão óptico, protegendo-a 

quando há abertura da caixa no momento da instalação do cabo óptico. 

 
Figura 71 - Esquemático do encapsulamento dos sensores ópticos: (a) Tubo de aço inoxidável 

com os sensores ópticos devidamente espaçados; (b) peças de sustentação do tubo em 
alumínio; (c) caixa de derivação fixado ao bloco do motor com porcas e o-rings; (d) cabo 

óptico; (e) sistema de inteligência com interrogador óptico e microcomputador. 

Para a fixação da caixa, foi necessário fazer um orifício de 1 polegada no 

bloco do motor diesel. Assim, foi possível inserir a rosca da parte traseira da caixa 

de derivação, no novo orifício, sendo fixada com porca e contra porca. Para a 

vedação da caixa, foram utilizadas borrachas na tampa externa. Para evitar que o 

óleo do motor saia pelo orifício, foi utilizado um o-ring na caixa. O layout da caixa de 

derivação é visto na Figura 72. Também é possível observar a caixa de derivação 

fabricada e montada sobre uma bancada em laboratório, onde se encontra um 

conector óptico E-2000 na tampa intermediária e ao fundo da foto, o tubo com as 

FBG. 



134 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 72 - (a) Esquemático da caixa de derivação em AutoCAD; (b) Foto da caixa de derivação 

fabricada e montada. 

O cabo óptico, por sua vez, foi instalado iniciando dentro da caixa de 

derivação, e passando por uma mangueira de eletroduto. Essa mangueira foi fixada 

diretamente na caixa de derivação, evitando exposição do cabo óptico. A mangueira 

fixada na caixa de derivação instalada no bloco do motor é vista na Figura 73. O 

cabo óptico dentro da mangueira alcançou o sistema de inteligência, onde foi ligado. 

O sistema de inteligência foi instalado dentro da cabine do maquinista, que é o local 

mais protegido contra poeira, chuva e óleo. 

 
Figura 73 - Caixa de derivação fixada no bloco do motor, com a mangueira de proteção do 

cabo óptico fixada na parte inferior da caixa. 

O tubo com as FBG foi fixado na caixa de derivação utilizando um conjunto 

comercial de trava com porcas e anilhas, específico para vedação de tubos desse 

tipo. Esse conjunto de vedação proporcionou para a fibra óptica uma maior proteção, 

isolando o elemento sensor do ambiente externo. 

O tubo de aço inoxidável utilizado, possui um diâmetro externo de 1/8”, o qual 

serviu para guiar a fibra óptica e acomodar a FBG no interior do motor. Além da 
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dimensão externa, este tubo possuía 2/29” de diâmetro interno, 1/36 de parede e 2,3 

metros de comprimento. As redes de Bragg na fibra óptica ficaram posicionadas de 

acordo com as extremidades dos mancais fixos e móveis. Essas dimensões foram 

anteriormente medidas com um motor diesel desmontado, virado em 180°, como 

mostra a Figura 74. 

 
Figura 74 - Bloco de motor diesel desmontado, sem o cárter, e virado em 180°, para medição 

das dimensões e posicionamentos dos mancais. 

Com o motor diesel aberto, modelo C-30 da GE de 12 cilindros, foi possível 

fazer as seguintes medições: 

 12 contrapesos de 7,5 cm de espessura cada; 

 6 mancais móveis de 15,3 cm de espessura cada; 

 7 mancais fixos de 11,6 cm de espessura cada. 

Totalizando em um comprimento de 2,39 metros para o desenvolvimento do 

transdutor. Essas dimensões são possíveis visualizar no desenho da Figura 75. 

 
Figura 75 - Dimensões do virabrequim do MD C-30 12 cilindros GE para posicionamento do 

transdutor e espaçamento entre sensores. 
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A fixação do tubo com as FBG realizou-se utilizando pequenos blocos de 

alumínio, com dimensões 4 cm X 3 cm X 2 cm, usinados e colados ao bloco do 

motor, com silicone para altas temperaturas. Essa peça de sustentação do tubo, 

também denominado presilhas, possuem duas partes, uma que é colada ao bloco do 

motor e outra que é parafusada na primeira parte, fixando o tubo na posição correta. 

O tubo posicionado no bloco pelas peças de sustentação é visto na Figura 76. 

 
Figura 76 - Vista interna do bloco do motor diesel desmontado com o transdutor de 
temperatura posicionado e fixado com as peças de sustentação coladas no bloco. 

As FBG foram inseridas no interior do tubo de aço inoxidável até que as 

distâncias previstas fossem atingidas. Para garantir que o efeito elasto-óptico não 

interferisse na leitura de temperatura com a FBG, o que poderia ocorrer com uma 

possível dilatação do tubo ou até mesmo com as vibrações no interior da locomotiva, 

interferindo na FBG tracionando-a, a fibra óptica foi colada à parede do tubo apenas 

na extremidade próxima à caixa de derivação, utilizando um adesivo epóxi de alta 

temperatura. Testes de tração, torção e vibração foram realizados em laboratório 

sendo que, em todos os casos, a FBG ficou solta no interior do tubo, concluindo que 

qualquer variação na leitura do seu comprimento de onda, estaria de acordo apenas 

com a variação de temperatura da FBG. 

A foto representada pela Figura 77 mostra o transdutor óptico de temperatura 

fabricado no projeto antes de serem realizados os testes. São ilustrados os sensores 

encapsulados, incluindo a caixa de derivação. 
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Figura 77 - Finalização do transdutor óptico de temperatura para medição dos mancais do 

motor diesel com 24 pontos de medição. 

Na aplicação do transdutor na locomotiva, a outra extremidade do cabo 

possuía o conector óptico E-2000. Esse conector por sua vez foi inserido em um 

adaptador óptico e conectado a um patch cord que possuía um conector FC/APC, 

que é o mesmo suportado pelo interrogador óptico SM-125 da Micron Optics®, dessa 

forma, não proporcionou falhas de leitura do sinal ópticos que poderiam ser 

causados por má conexão. 

6.7 MONTAGEM DO TRANSDUTOR NO MOTOR DIESEL 

A montagem de todo o sistema basicamente foi realizada em oito passos: 

O primeiro passo consistiu na furação da parede do bloco do motor para a 

passagem do transdutor e fixação da caixa de derivação. A furação foi realizada 

utilizando uma furadeira de base magnética e uma broca cônica de 1 polegada. O 

local da furação ocorreu na parte inferior da segunda vigia nos motores C-30. 

O segundo passo foi a limpeza da parede do bloco do motor para fixação dos 

suportes de alumínio do tubo. Para facilitar a limpeza, era desejável que o óleo do 

cárter fosse esvaziado. Assim a limpeza foi feita com panos e com a utilização de 

detergente industrial. Por ser um local onde não é possível visualizar o trabalho, 

tornou-se uma etapa extenuante, onde era possível verificar a limpeza conforme a 

visualização da cor da sujeira nos panos. 

O terceiro e quarto passo consistiu respectivamente no posicionamento e 

colagem dos suportes de alumínio. Antes da colagem dos suportes, foi estirada uma 

linha guia indicando o local de instalação do transdutor, e esse guia deu condições 

para posicionar corretamente os suportes do tubo. A colagem dos suportes foi feita 
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utilizando um silicone industrial para alta temperatura Ultra Cooper da Loctite®. 

O quinto passo foi a introdução do transdutor no bloco e a fixação da caixa de 

derivação. A introdução do transdutor no interior do bloco é feita curvando levemente 

o transdutor, puxando-o de vigia em vigia, até que a caixa de derivação fique no 

lugar correto. A caixa de derivação foi fixada utilizando porca e contra-porca em sua 

rosca na parte de trás.  

O sexto passo consistiu na fixação do tubo nos suportes colados. Para a 

fixação do tubo nos suportes colados na parede do bloco do motor, foram utilizados 

2 parafusos tipo Hallen®. Primeiramente foi posicionado o tubo no suporte, em 

seguida a parte não colada do suporte foi posicionada, deixando o tubo entre as 

duas partes do suporte, e por último foi prendido com parafusos. 

O sétimo passo foi a acomodação do cabo óptico ao longo da locomotiva por 

dentro de uma mangueira, até atingir o sistema inteligente de leitura. 

E por último, o oitavo passo, consistiu na instalação do gabinete com o 

sistema inteligente de leitura, que consiste nos equipamentos para fazer a aquisição, 

monitoramento e armazenamento dos dados de temperatura dos mancais. A 

montagem consistiu de uma caixa de montagem elétrica comercial onde foi fixado 

um computador industrial fanless destinado ao ambiente interno da locomotiva e o 

interrogador óptico SM125 da Micron Optics®. O interrogador se comunicou com o 

computador através de um cabo Ethernet Crossover. Também dentro da caixa de 

montagem foi necessário instalar um conversor DC/DC modelo CHMC 72-12-10 da 

fabricante MCE, o qual converte a tensão de 72 Volts contínuos gerados pela 

locomotiva, em 12 Volts, que é a alimentação dos equipamentos do sistema com 

saída máxima de 10 Amperes. Foi fixado na caixa de montagem, um adaptador 

óptico E-2000 para a interface entre o cabo óptico externo e um patch cord que é 

ligado ao interrogador óptico. Uma placa de circuito impresso para leitura de sinais 

da locomotiva e para geração de alarmes foi colocada no gabinete, bem como um 

modem de dados 3G para acesso remoto, download dos dados de temperatura e 

atualização do sistema. Na Figura 78 é mostrada a montagem do gabinete. 
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Figura 78 - Montagem do gabinete com o sistema de inteligência do monitoramento de 

temperatura dos mancais do motor diesel.  

6.8 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NA LOCOMOTIVA 

O interrogador óptico SM125 permaneceu ligado a um computador industrial 

que executava o software MOI Enlight, fornecido pelo fabricante do interrogador 

Micron Optics®. A tela do software é vista na Figura 79. Com este software foi 

possível realizar simultaneamente as seguintes tarefas: 

 Realizar a aquisição do espectro refletido, indicando o comprimento 

de onda da rede de Bragg; 

 Detectar o pico ( ) e converter os dados desse pico em, inicialmente 

em comprimento de onda (nm), em valores de temperatura (°C); 

 Exibir o histórico de temperatura em um gráfico atualizado 

armazenando as aquisições em um arquivo específico. 

 
Figura 79 - Tela do software de leitura, representação e armazenamento dos dados de 

temperatura dos sensores. 
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Depois de instalado o transdutor no motor diesel e ativado o sistema de 

monitoramento, a locomotiva foi submetida em testes nomeados “auto carga”, que 

são testes padrões da manutenção de locomotivas. O teste de “auto carga” consiste 

em um stress do motor durante um tempo entre 1 à 2 horas sem movimentar a 

locomotiva, onde o motor é acelerado variando os pontos de potência ou ponto de 

velocidade de rotação do motor, que se inicia pelo 1º ponto podendo chegar ao 8º 

ponto, como mostrado na Tabela 3,  e eventualmente ser colocado em carga 

excitando o gerador elétrico e transferindo sua energia em um banco de 

resistências. 
Tabela 3 - Pontos de velocidade de rotação do motor diesel GE C-30 

Ponto de velocidade de rotação Rotação (RPM) 
1º 445 – 453 
2º 521 – 549 

3º 704 – 712 
4º 758 – 788 
5º 876 – 884 
6º 876 – 884 
7º 962 – 980 
8º 1049 - 1057 

A disposição dos sensores instalados no interior do motor diesel ficou na 

ordem apresentada na  Tabela 4. Devido a limitação do espaço, os mancais fixos 

nas duas extremidades do virabrequim foram monitorados com apenas um sensor 

cada. Os demais mancais foram monitorados com dois pontos sensores. 
Tabela 4 - Identificação e posicionamento dos sensores no motor diesel 

Identificação do sensor Identificação do mancal Observações 
S_01 7º Mancal Fixo  

S_02 e S_03 6º Mancal Móvel  
S_04 e S_05 6º Mancal Fixo  
S_06 e S_07 5º Mancal Móvel Aberto no segundo teste 
S_08 e S_09 5º Mancal Fixo  
S_10 e S_11 4º Mancal Móvel  
S_12 e S_13 4º Mancal Fixo  
S_14 e S_15 3º Mancal Móvel  
S_16 e S_17 3º Mancal Fixo  
S_18 e S_19 2º Mancal Móvel Fechado no segundo teste 
S_20 e S_21 2º Mancal Fixo  
S_22 e S_23 1º Mancal Móvel  

S_24 1º Mancal Fixo  

As variações das condições do motor foram registradas no tempo pelo 

próprio sistema da locomotiva, onde esses registros foram resgatados por um 

download de um arquivo. Esses dados foram comparados com os arquivos gerados 

pelo sistema óptico de monitoramento da temperatura do motor diesel, e dessa 

forma foi possível correlacionar os dois fatores. 
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6.9 RESULTADOS PRELIMINARES 

Esta seção traz os resultados dos testes realizados com o sistema de 

monitoramento de temperatura dos mancais móveis e fixos do motor diesel. Vinte e 

quatro pontos de medição foram empregados para avaliar o comportamento térmico 

dos mancais e identificar falhas. Para os testes, o motor diesel foi colocado em uma 

bancada de testes, que consiste em uma locomotiva que possui diagnósticos do 

motor.  

Inicialmente, o motor com os sensores foi ligado durante 5 horas em 

condições normais de operação, variando do 1º ao 8º ponto de rotação. Com a 

rotação do virabrequim, os filmes de óleo dos mancais atingiram os 24 sensores e 

os valores de variação de temperatura foram registrados e são mostrados na Figura 

80. O gráfico da Figura 80 mostra os dados de temperatura reais dos 24 sensores 

durante 5 horas e é dividido em cinco momentos diferentes de operação do motor, 

da seguinte forma: 

I) Incremento do 1º ao 7º ponto de velocidade de rotação com carga; 

II) Redução para o 5º ponto de velocidade de rotação com carga; 

III) Incremento do 6º para o 7º ponto de velocidade de rotação com carga; 

IV) 8º ponto de velocidade de rotação com carga; 

V) Redução do 7º para 4º ponto de velocidade de rotação com carga. 

 

 

Figura 80 - Temperatura dos mancais fixos e móveis do motor diesel em condições normais de 
operação medidas pelas 24 FBG durante 5 horas. 

 



142 

Pode-se observar que todos os sensores têm resposta proporcional à 

operação do motor com valores de temperatura mais altos sendo mais proeminentes 

quando a velocidade de rotação é alta. 

A partir dos dados de temperatura, a Figura 81 mostra a diferença de cada 

sensor da média instantânea dos 24 sensores. É possível observar que 24 sensores 

funcionam uniformemente, respeitando uma diferença máxima +-2 °C em todos os 

momentos. 

 

 

Figura 81 - Comparação com a diferença de temperatura média dos mancais, evidenciando que 
a operação normal não excede ± 2 ° C. 

Desta forma, foi possível identificar a temperatura de operação normal do 

motor diesel. O motor foi desligado após 5 horas de operação e a medição de 

temperatura dos mancais também foi realizada rapidamente com uma pistola térmica 

infravermelha. Os dados de medição de temperatura da pistola térmica 

infravermelha são mostrados na Tabela 5.  
Tabela 5 - Temperatura do MD em condições normais medidas com pistola térmica 

infravermelha após desligamento do motor 
Identificação do mancal Temperatura (°C) 

7º Mancal Fixo 77,8 
6º Mancal Móvel 78,1 
6º Mancal Fixo 77,1 

5º Mancal Móvel 78,5 
5º Mancal Fixo 79,4 

4º Mancal Móvel 79,5 
4º Mancal Fixo 80,1 

3º Mancal Móvel 80,2 
3º Mancal Fixo 79,7 

2º Mancal Móvel 80,1 
2º Mancal Fixo 79,2 

1º Mancal Móvel 77,8 
1º Mancal Fixo 78,4 
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Vale ressaltar que há discrepância de valores, pois a medição com sistema 

FBG funciona apenas com o motor ligado, e a medição com pistola térmica 

infravermelha só é possível com o motor desligado. 

Deve notar-se que a medição com a pistola térmica infravermelha é 

imprecisa, pois foi realizada após o desligamento do motor, e ainda a pistola térmica 

infravermelha estava apontado para a superfície irregular de cada mancal e no local 

havia fumaça e óleo pulverizado, o que altera o valor medido. Embora a medição 

seja imprecisa, não havia sobreaquecimento nos mancais e a temperatura medida 

com as FBG é consistente com a pistola térmica infravermelha. 

Em outro teste realizado durante a manutenção do motor, a biela do 5º 

mancal móvel foi intencionalmente ligeiramente apertada mais que o habitual, com o 

objetivo de simular uma falha com falta de lubrificação. A biela do 2º mancal móvel 

foi ligeiramente afrouxada para simular uma montagem incorreta do mancal ou sem 

revisões. Assim, era possível analisar duas situações de falha amplamente 

encontradas nessas máquinas. A identificação dos sensores de temperatura em 

relação aos mancais é apresentada na Tabela 4 anterior. 

Vale ressaltar que o sistema proposto tem real funcionamento enquanto o 

motor estiver ligado, fazendo com que o óleo lubrificante que atravessa os mancais 

atinja o sensor. Dados de temperatura com o motor desligado são descartados. 

Nos testes realizados o sistema de monitoramento identificou com sucesso o 

aquecimento acelerado do mancal móvel 5. Além disso, o sistema de monitoramento 

observou o comportamento térmico de forma independente de cada mancal móvel e 

fixo através de dois pontos de medição e previu com sucesso que o mancal móvel 2 

deveria estar tendo problemas de desgaste. A inspeção com a pistola térmica 

infravermelha não foi capaz de detectar a elevação de temperatura que ocorria a 

baixas rotações. Os resultados são apresentados na forma de gráficos e imagens. 

No teste ilustrado pelo gráfico da Figura 82, foram medidas as temperaturas 

dos mancais móveis e fixos do motor diesel para três regimes de operação distintos: 

1º ponto de potência com carga; 2º ponto de potência com carga e; 2º ponto de 

potência sem carga. É possível observar aos 50 minutos de teste que fica evidente a 

elevação da temperatura com os sensores S_06 e S_07, correspondentes ao 

mancal móvel 5. Isso mostra que os defeitos com falta de lubrificação, ou biela 

presa, podem demorar para ser manifestados após o acionamento do motor diesel, 

é um defeito “lento”. 
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Figura 82 - Medição de temperatura dos mancais móveis e fixos do MD para três regimes de 

operação distintos e detecção de elevação da temperatura do mancal móvel 2 e 5.  

Ainda na Figura 82, é possível observar aos 40 minutos o início da elevação 

da temperatura do mancal móvel 2, com os sensores S_18 e S_19. Todavia essa 

elevação de temperatura é mais suave, pois a biela solta permite mais lubrificação, 

no entanto há um desgaste maior nas partes mecânica que compõem o mancal 

móvel 2, e possivelmente o defeito no motor iria ocorrer com mais tempo. As regiões 

de depressão de temperatura correspondem aos momentos em que o motor é 

desligado. 

Um mapa térmico foi elaborado para entender melhor a distribuição de 

temperatura em todo o transdutor. Esse mapa térmico é apresentado na Figura 83, 

onde o eixo X corresponde o tempo em minutos, o eixo Y corresponde a posição do 

sensor no motor e a temperatura real é representada pela diferença de cor no mapa. 

Analisando as cores no mapa é possível observar que havia homogeneidade na 

distribuição de temperatura uma vez que as cores eram parecidas em todos 

instantes. Um rastro nas cores vermelhas e amarelas para o mancal móvel 2 e o 

mancal móvel 5, nos tempos 59 minutos e 79 minutos, indicam que estes mancais 

trabalharam mais quentes. Regiões escuras indicam perda da identificação do pico 

da FBG, sendo esses valores descartados. Esse mapa poderá funcionar como uma 

ferramenta que indica desbalanceamento de temperatura da máquina. 
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Figura 83 - Mapa térmico do perfil de temperatura ao longo do virabrequim durante todo o teste 

Verificando somente o mapa de temperatura, ainda não é possível visualizar 

quão grave é o trabalho de peças móveis ao trabalhar em temperatura acima do 

recomendado em trabalho. Dessa forma foi feita a análise da diferença da média de 

temperatura onde cada ponto é comparado com a média de temperatura dos 24 

sensores (similar aos trabalhos do trocador de calor). Um novo mapa térmico foi 

elaborado com essas informações, o qual é visualizado na Figura 84, onde é 

possível evidenciar a elevação de temperatura, onde observa-se que os mancais 

móveis 2 e 5 obtiveram maior elevação. De uma maneira geral, todos os mancais 

móveis apresentam algum nível de elevação de temperatura. As regiões brancas no 

canto superior direito do gráfico correspondem a variações ocorridas com o motor 

desligado e não têm qualquer importância para o estudo. 
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Figura 84 - Mapa térmico após tratamento de sinal para evidenciar a elevação de temperatura. 

Em um segundo momento, foram realizados novos testes com o motor 

diesel com o sistema monitorando a temperatura dos mancais móveis e fixos. O 

gráfico de temperatura do segundo teste é mostrado na Figura 85. Pode-se observar 

neste teste que no quinto ponto de rotação e sem carga há aumento significativo na 

temperatura do mancal móvel 5. Para baixas rotações o mancal móvel 2 apresenta 

aquecimento superior aos demais mancais e, após elevação da rotação e 

consequente aumento da lubrificação, volta a seguir o mesmo comportamento dos 

outros mancais. 

O mapa térmico da Figura 86 ilustra melhor o segundo teste com o 

tratamento dos dados de temperatura. É possível evidenciar sinais de temperatura 

que aumentam acima da média, onde observa-se aumento significativo para o 

mancal móvel 5 e aumento moderado para o mancal móvel 2. 



147 

 
Figura 85 - Segundo teste realizado com o MD e o sistema monitor de temperatura dos 

mancais móveis e fixos. 
 

 
Figura 86 - Mapa térmico do segundo teste com sinal tratado. 

Para o teste de potência final desse motor, uma vez que não foi possível dar 

continuidade devido aos desgastes apresentados, as temperaturas dos mancais são 

ilustradas no gráfico da Figura 87, divido em seis momentos de operação do motor: 



148 

I) Motor desligado (os dados que correspondem a momentos em que o 

motor está desligado são desconsiderados, pois não há óleo 

esguichado sobre os sensores); 

II) Motor ligado. Após 5 min, o ponto de velocidade de rotação é 

aumentado para o 2º ponto sem carga; 

III) 3º ponto de velocidade de rotação sem carga; 

IV) Redução para o 2º ponto de velocidade de rotação e introdução da 

carga resistiva no circuito do gerador; 

V) Incremento do 3º para o 7º ponto de velocidade de rotação com 

carga; 

VI) Motor desligado. 

 

Figura 87 - Gráfico com a visualização geral da medição da temperatura dos mancais 
sobreaquecidos, dividido em seis momentos de operação do motor. 

A Região II na Figura 87 mostra a operação do motor funcionando 

lentamente, sendo assim, não estressando significativamente os componentes 

mecânicos de modo que a diferença de temperatura entre cada sensor permaneceu 

em 3 °C. 

É possível visualizar no início da Região III na Figura 87, após 9 min de 

operação, que os sensores S_06 e S_07, em cores cinza e vermelha, 

respectivamente, mostram um pico distinto de temperatura fora da linha com as 

demais tendências dos sensores. Este aumento de temperatura é um resultado 
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direto do 5º mancal móvel sobrecarregado e seu aumento de atrito. Esta falha pode 

se manifestar de maneira lenta em operação normal do motor. 

Na Região IV, além do aumento de temperatura do 5º mancal móvel, 

observa-se também que a temperatura do 2º mancal começa a aumentar pelo valor 

de S_18 mostrado com linha amarela. Este aumento de temperatura é menor do que 

o apresentado pelo 5º mancal, pois se forma com o afrouxamento do mancal que 

recebe maior quantidade de óleo lubrificante gerando menos fricção no mancal. O 

mancal frouxo acarreta em colisões no sistema biela, casquilho e colo do 

virabrequim, desgastando esses componentes. 

Para melhor entendimento da sobretemperatura medida, é apresentada na 

Figura 88 uma ampliação das Regiões IV, V e VI da Figura 87 para os 2º e 5º 

mancais móveis. Ao analisar a Figura 88, é possível observar que no 3º ponto de 

rotação a temperatura do 5º mancal aumenta significativamente e o 2º mancal exibe 

um ligeiro aumento de temperatura. À medida que o motor acelera, o 2º mancal se 

torna mais lubrificado e sua temperatura se normaliza em relação aos outros 

mancais, como é de se esperar. Finalmente, na Região V (onde o ponto de 

velocidade de rotação foi aumentado do 3º para o 7º ponto de rotação com carga no 

gerador), a Figura 88 mostra que a temperatura atinge aproximadamente 62,5 ºC, e 

que a diferença de S_07 na temperatura média atingiu 5,6 °C, indicando danos aos 

casquilhos que são vistos após o exame dos mancais. 

 
Figura 88 - Ampliação das regiões IV, V e VI da Figura 87, mostrando a sobretemperatura 

medida pelos sensores do 2º e 5º mancal móvel e a comparação com a diferença de 
temperatura média evidenciando o sobreaquecido. 

Novamente, a medição de temperatura com pistola térmica infravermelha foi 

realizada após o desligamento do motor. Os dados são apresentados na Tabela 6, 

onde pode-se observar que os mancais 2º e 5º foram superaquecidos. 
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Tabela 6 - Temperatura dos mancais do motor modificado, e medida com pistola térmica 
infravermelha após a parada do motor. 

Identificação do mancal Temperatura (°C) 
7º Mancal Fixo 60,6 

6º Mancal Móvel 69,5 
6º Mancal Fixo 50,9 

5º Mancal Móvel 75,2 
5º Mancal Fixo 65,2 

4º Mancal Móvel 70,0 
4º Mancal Fixo 57,9 

3º Mancal Móvel 66,1 
3º Mancal Fixo 59,3 

2º Mancal Móvel 72,0 
2º Mancal Fixo 66,8 

1º Mancal Móvel 67,3 
1º Mancal Fixo 67,7 

Para melhorar a representação do perfil de temperatura dos mancais, 

novamente foi elaborado o mapa térmico para entender a distribuição da 

temperatura ao longo do transdutor. Este mapa é apresentado na Figura 89, onde o 

eixo X corresponde ao tempo em minutos e o eixo Y corresponde a posição dos 

mancais.  

É possível observar na Figura 89 nas Regiões II, III e IV, que os mancais 2º 

e 5º operam significativamente mais quentes do que outros pontos. O 3º mancal 

opera a uma temperatura mais fria do que os outros, o que indica maior lubrificação 

e restrição de lubrificação em mancais vizinhos. 

Ao analisar a Região V da Figura 89, é possível observar que o 5º mancal 

opera a uma temperatura aproximada de 5,6 ºC maior que os outros mancais. A 

Figura 89 também mostra claramente o aquecimento do 2º mancal móvel 

(intencionalmente afrouxado) para ~4 °C acima da temperatura média dos mancais 

nesse ponto no teste. Para analisar os danos causados aos mancais durante os 

testes realizados, os casquilhos dos mancais móveis foram posteriormente 

removidos do motor e submetidos a uma inspeção visual. As imagens dos 

casquilhos dos mancais móveis são apresentados ao lado direito da Figura 89 em 

anexo ao mapa térmico. Essas imagens mostram claramente os danos e a 

descoloração da superfície dos casquilhos para os 2º e 5º mancal móvel, conforme o 

esperado. 

Todos os mancais móveis também mostram desgaste, mas em menor 

proporção. 
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Figura 89 - Mapa térmico de diferença média dos mancais e foto dos casquilhos dos 

respectivos mancais móveis que evidenciam os desgastes durante os testes. 

Todos os gráficos representam o teste completo para manter a integridade 

das informações. Os testes foram realizados com os mancais móveis, pois são 

componentes do motor mais críticos e também por ter mais fácil desmontagem. 

Durante todos os testes, as avarias dos mancais móveis 2º e 5º não causaram 

travamento ou outro dano visível ao motor em funcionamento. Se não houvesse o 

sistema de monitoramento de temperatura dos mancais, haveria o travamento do 

virabrequim nas bielas, causando quebra do virabrequim, ou até mesmo danificando 

permanentemente o motor. 

6.10 SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SOBRETEMPERATURA DOS 

MANCAIS COM ALARME E PARADA DE MÁQUINA. 

Após a estabilização do sistema de monitoramento dos mancais do motor 

diesel utilizando sensores ópticos, foi estabelecido o parâmetro para alarme que 

antecede uma falha permanente. A definição dos parâmetros estabelecidos para um 

motor GE C-30 16 cilindros é descrita da seguinte maneira: se o sistema 

identificasse algum mancal operando com temperatura maior ou igual a 5 °C acima 

da média durante 5 segundos, a operação do motor era interrompida, não sendo 

possível o religamento até que fosse identificada a falha. Se ocorresse 
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sobretemperatura em tempo menor que 5 segundos não era gerado alarme, todavia 

era registrado um “quase alarme”. Esses parâmetros poderiam variar dependendo 

do modelo, marca e idade do motor diesel, sempre sendo estabelecido no primeiro 

funcionamento do motor diesel com o sistema de monitoramento de temperatura dos 

mancais instalado. 

O alarme gerado atracava um relê (Figura 90) qual interrompia o circuito 

elétrico da bomba de combustível e também interrompia o circuito elétrico da partida 

do motor diesel. É possível visualizar o esquema elétrico de ligação do relé no 

Anexo A. O relé possuía retenção mecânica, ou seja, uma vez acionado, 

permaneceria na posição de bloqueio até que fosse realizado o desarme manual. 

Somente os responsáveis pela manutenção do motor poderiam desarmar o relé. 

 
Figura 90 - Relé com retenção mecânica para bloqueio do motor diesel. 

Além do computador industrial e interrogador óptico, apresentados nas 

seções anteriores, o sistema de monitoramento também contava com a identificação 

do estado do motor ligado e desligado. Assim era possível descartar os dados com 

motor desligado, bem como utilizar o sinal na lógica de alarme do sistema de 

monitoramento da temperatura dos mancais do motor diesel, assegurando que o 

relé não atracasse indevidamente com o motor desligado. O sinal de motor ligado 

era oriundo de um gerador auxiliar de 72 Vcc da locomotiva qual era reconhecido 

através de um circuito eletrônico divisor de tensão e fotoacopladores para proteção. 

O sistema considerava que qualquer sobretemperatura que permanecesse 

além no tempo definido, era relacionada ao desgaste excessivo dos mancais, 

interrompendo o funcionamento do motor diesel independentemente do local da 
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locomotiva. Foi levado em consideração que, se não houvesse o sistema de 

monitoramento, o motor viria a parar e até mesmo travar devido a falhas mais 

graves. 

Um exemplo da atuação do sistema desenvolvido em motor diesel de 

locomotiva, é apresentado graficamente na Figura 91. A Figura 91 demonstra a 

temperatura de operação dos mancais do motor diesel GE C-30 16 cilindros durante 

17 dias antes da geração de um alarme de sobretemperatura. Não é possível 

identificar cada sensor nessa figura, todavia é possível identificar a dinâmica de 

operação do motor. 

 
Figura 91 - Histórico completo de temperatura de todos os mancais do motor diesel operando 

em uma locomotiva durante 17 dias. A linha sólida em preto indica máquina ligada. 

A linha sólida superior em preto na Figura 91 indica o estado do motor, ligado 

e desligado, relacionado no eixo Y a esquerda do gráfico. Em cinco momentos o 

motor foi desligado, sendo que nos quatro primeiros foi desligado em situação 

normal e no último ocorreu devido a uma situação de alarme. As variações de 

temperatura que ocorrem entre 70 °C e 95 °C estão relacionadas com a operação do 

motor na locomotiva que podem variar de acordo com: 

 O trecho da linha férrea, com aclives e declives considerando todo o 

comprimento da composição (trem); 

 A carga da composição ferroviária, onde o trem pode estar carregado 
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ou vazio; 

 A composição das locomotivas, quais são combinadas para tracionar e 

impulsionar o trem. 

As quedas de temperatura de todos os sensores da Figura 91 estão 

relacionadas com o desligamento do motor diesel. 

Para ilustrar a sobretemperatura no período dos 17 dias registrados, foi 

elaborado o gráfico de diferença da média de temperatura (Figura 92), onde o eixo Y 

esquerdo representa a diferença da média de temperatura em graus Celsius e o eixo 

Y a direita representa o estado do motor, ligado ou desligado. É possível observar 

no gráfico que um sensor representado pela cor vermelha permaneceu operando 

mais quente que os demais sensores. Entre os dias 24/06 a 04/07 não foram 

identificadas situações de alarme. Diferença de temperatura acima dos 5 °C 

registrados entre os dias 02/07 a 04/07 ocorreram com o motor desligado. A partir do 

dia 05/07 é possível observar vários momentos de sobretemperatura, todavia não 

ultrapassa o tempo de 5 segundos. Já no final do dia 10/07 ocorreu uma situação de 

alarme que acarretou no desligamento do motor diesel, e consequentemente a 

parada do trem em seu percurso. 

 
Figura 92 - Histórico completo da diferença da média de temperatura de todos os mancais do 
MD operando em locomotiva durante 17 dias. A linha sólida em preto indica máquina ligada. 
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Os detalhes da ocorrência do alarme são vistos no gráfico da Figura 93. As 

cores vermelhas e azuis claras correspondem aos sensores S2 e S3 

respectivamente, que monitoravam a temperatura do mancal móvel 1 do motor 

diesel. Em todos os momentos registrados os dois sensores permaneceram com 

temperatura mais alta e em um momento, onde foi necessário forçar o motor diesel, 

o desgaste do mancal 1 foi excessivo, acarretando no aumento de temperatura, 

sendo identificado pelo sistema de monitoramento, que por sua vez, desligou o 

motor exatamente aos 319 segundo do gráfico da Figura 93. A locomotiva teve que 

ser rebocada ao posto de manutenção para averiguar os detalhes da falha. 

 
Figura 93 - Momento da falha do dia 10/07 qual atuou o sistema de proteção do motor diesel. A 

linha sólida em preto indica máquina ligada. 

Fotos do mancal móvel 1 mostrando os casquilhos, biela, capa de biela e colo 

do virabrequim são apresentadas na Figura 94. Relacionados os fatos com os 

defeitos encontrados, o casquilho inferior apresentou desgaste acentuado, enquanto 

o casquilho superior apresentou menor desgaste. Em uma condição normal de 

operação ocorre o inverso, uma vez que o casquilho superior sofre maior esforço. 

Em exames de mancais este tipo de desgaste está associado a problemas 

dimensional da biela. Na montagem do par de casquilhos novos a medida de folga 

apresentou valor de 0,2 mm, sendo o limite é de 0,25 mm, portanto não existem 

sinais visíveis de deformação crítica como degrau na junção de contato entre capa e 

biela.  
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a) b) c) 

   
d) e) f) 

   
Figura 94 - Defeitos no mancal móvel 1 do MD operando em locomotiva: (a) Desgastes no 

casquilho inferior; (b) Desgastes no casquilho inferior (a esquerda) e superior (a direita); (c) 
Desgastes nas costas do casquilho; (d) Desgastes no colo do virabrequim; (e) Marcas de 

desgastes na capa da biela; (e) Desgastes na junção capa/biela. 

As costas dos casquilhos e assentamento da capa apresentaram pequenos 

indícios de vibração (fretting), em geral provocados por problemas de assentamento 

da biela mestra. A junção da capa apresentou sinais de fadiga por tensão de 

contato, natural devido vida útil, fabricada em 1986. 

O colo do virabrequim na região do mancal móvel 1 não apresenta um bom 

aspecto superficial, porém é compatível com o que é identificado em alguns 

virabrequins de elevada idade de operação. 

Neste caso de manutenção corretiva, foram trocados apenas os casquilhos e 

se o comportamento de sobretemperatura no mancal móvel 1 persistisse, seria 

necessário substituir a biela e analisar os novos resultados. 

Caso não fosse detectado com antecedência os defeitos relacionados, 

poderia ocorrer colação do casquilho no colo do virabrequim, acarretando no 

travamento do virabrequim com a biela do mancal 1, podendo o motor ser danificado 

permanentemente. 
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6.11 ANÁLISE DE DADOS DE TEMPERATURA DOS MANCAIS DE MOTOR 

DIESEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS QUE NÃO SE MANIFESTAM 

POR SOBRETEMPERATURA. 

Com a estabilização do sistema de monitoramento de temperatura dos 

mancais do virabrequim do motor diesel e com um sistema de acesso remoto 

incorporado, foi possível realizar o monitoramento de motores diesel de locomotivas 

operando em trecho tracionando trens durante anos. Entretanto não era possível 

identificar tendências de operação dos mancais para a identificação de defeitos que 

não se manifestavam por sobretemperatura ou até mesmo que se manifestavam de 

forma lenta. Dessa forma foi proposta a elaboração de um software que analisasse 

os arquivos gerados pelo sistema de monitoramento da temperatura dos mancais do 

motor diesel, e que mostrasse informações de tendência de um mancal vir a falhar. 

O sistema proposto em conjunto com o software de análise de dados de temperatura 

se tornou uma ferramenta de manutenção preditiva de motor diesel. 

Foi escolhido o software LabVIEW™ para a programação, pois consiste em 

uma linguagem de programação gráfica feita de acordo com o modelo de fluxo de 

dados, o que oferece a esta linguagem vantagens para a aquisição de dados e para 

a sua manipulação. Os programas em LabVIEW™ são chamados de instrumentos 

virtuais (VI) e são compostos pelo painel frontal, que contém a interface, e pelo 

diagrama de blocos, que contém o código gráfico do programa. O programa não é 

processado por um interpretador, mas sim compilado, deste modo a sua 

performance é comparável às linguagens de programação de alto nível. 

O processo de análise das condições de operação dos mancais, foi 

desenvolvido em software em LabVIEW™, que processava os arquivos gerados 

pelo sistema de monitoramento de temperatura dos mancais, e assim originava um 

gráfico denominado “Mapa de Bolhas” onde era possível identificar a evolução do 

perfil de temperatura dos mancais do virabrequim do motor diesel. 

Os arquivos gerados pelo sistema (Figura 95) eram salvos localmente na 

locomotiva e recuperados remotamente, sendo concatenados em um servidor. Para 

facilitar a manipulação, a estrutura dos arquivos correspondia a uma matriz onde a 

primeira coluna apresentava o tempo em segundos, a segunda coluna constava o 

estado do motor, e da terceira a trigésima quarta coluna constavam os dados dos 32 

sensores de temperatura. 
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Figura 95 - Formato do arquivo salvo pelo sistema de monitoramento de temperatura dos 

mancais do virabrequim do MD. A 1ª coluna corresponde ao tempo em segundos; A 2ª coluna 
consta o estado do motor, ligado ou desligado; da 3ª a 34ªcoluna constam os dados de 

temperatura dos 32 sensores. 

A lógica de programação seguiu a ordem: 

 Leitura do arquivo; 

 Cálculo da média de temperatura; 

 Cálculo da diferença da média de temperatura; 

 Geração de histograma para cada sensor; 

 Extração dos dados do histograma como pico máximo e valores 

centrais do intervalo; 

 Cálculo do tempo em que o sensor permaneceu na média de 

temperatura; 

 Aplicação dos dados calculados na equação do círculo no plano XY e; 

 Geração do gráfico “Mapa de Bolhas” com informação de todos os 

sensores. 

Toda a lógica de programação foi declarada no diagrama de blocos do 

LabVIEW™, sendo ela dividida por uma “Flat Sequence Structure” que consiste em 

frames que são executados sequencialmente seguindo a ordem da esquerda para 

direita. Foram necessários seis frames para sequenciar a lógica, sendo os dois 

primeiros ilustrados na Figura 96. 

É possível observar na Figura 96 que inicialmente foi feita a programação de 

abertura do arquivo, antes do primeiro frame, sendo primeiramente executado com a 

solicitação do arquivo. No primeiro frame são extraídas as informações do arquivo 

como tempo do arquivo e quantidade de sensores. Ainda no primeiro frame foi 

utilizando uma estrutura “For Loop”, que executa um subdiagrama por um número 

definido de vezes, nesse caso o tempo do arquivo, onde foi realizado o cálculo da 

média da temperatura para cada segundo. Os dois resultados do primeiro frame são: 

uma matriz com os dados de temperatura reais e; uma matriz com a média de 

temperatura.  

Tempo (s)
Status 
motor

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32

26/08 13:36:34.681601 47,6 48,6 48,0 47,5 48,4 48,6 50,1 49,2 48,0 48,5 48,0 47,6 47,9 48,1 48,1 48,1 48,2 49,4 49,0 48,6 48,1 48,5 48,4 48,6 48,0 47,6 47,9 48,1 48,1 48,1 48,2 49,4
26/08 13:36:35.681601 47,5 48,6 48,1 47,6 48,4 48,6 50,0 49,3 48,0 48,5 48,2 47,8 48,0 48,1 48,1 48,1 48,3 49,4 49,0 48,7 48,1 48,5 48,3 48,5 48,2 47,8 48,0 48,1 48,1 48,1 48,3 49,4
26/08 13:36:36.681601 47,5 48,7 48,0 47,6 48,3 48,6 50,0 49,2 48,1 48,5 48,2 47,9 48,0 48,2 48,0 48,1 48,3 49,4 49,0 48,7 47,9 48,4 48,4 48,5 48,2 47,9 48,0 48,2 48,0 48,1 48,3 49,4
26/08 13:36:37.681601 47,6 48,7 48,0 47,6 48,4 48,5 49,9 49,4 47,9 48,5 48,2 47,7 48,0 48,1 48,0 48,1 48,4 49,5 48,9 48,6 48,1 48,4 48,4 48,6 48,2 47,7 48,0 48,1 48,0 48,1 48,4 49,5
26/08 13:36:38.681601 47,6 48,8 47,9 47,6 48,4 48,6 49,9 49,3 48,0 48,6 48,3 47,8 48,0 48,1 48,1 48,2 48,4 49,6 49,0 48,7 48,1 48,4 48,3 48,6 48,3 47,8 48,0 48,1 48,1 48,2 48,4 49,6
26/08 13:36:39.681601 47,5 48,7 47,9 47,5 48,3 48,6 50,1 49,3 48,1 48,6 48,2 47,9 48,0 48,1 48,1 48,2 48,3 49,4 48,9 48,7 47,9 48,5 48,4 48,6 48,2 47,9 48,0 48,1 48,1 48,2 48,3 49,4
26/08 13:36:40.681601 47,5 48,8 48,2 47,6 48,4 48,6 50,0 49,4 48,1 48,6 48,2 47,9 47,9 48,2 48,0 48,1 48,2 49,4 49,0 48,6 48,0 48,6 48,4 48,6 48,2 47,9 47,9 48,2 48,0 48,1 48,2 49,4
26/08 13:36:41.681601 47,4 48,8 48,0 47,7 48,4 48,6 50,0 49,3 48,0 48,5 48,1 47,6 48,0 48,3 48,0 48,1 48,2 49,6 49,0 48,8 48,1 48,5 48,3 48,6 48,1 47,6 48,0 48,3 48,0 48,1 48,2 49,6
26/08 13:36:42.681601 47,4 48,7 48,2 47,6 48,5 48,6 50,1 49,5 48,0 48,7 48,2 47,7 47,9 48,3 48,0 48,2 48,3 49,6 49,0 48,7 48,2 48,4 48,5 48,7 48,2 47,7 47,9 48,3 48,0 48,2 48,3 49,6
26/08 13:36:43.681601 47,5 48,8 47,9 47,6 48,3 48,6 50,1 49,4 48,1 48,7 48,2 48,0 48,0 48,3 48,1 48,2 48,3 49,6 49,1 48,8 48,2 48,4 48,3 48,7 48,2 48,0 48,0 48,3 48,1 48,2 48,3 49,6
26/08 13:36:44.681601 47,5 48,8 48,0 47,6 48,5 48,7 50,0 49,4 48,0 48,7 48,4 47,9 48,0 48,2 48,0 48,1 48,3 49,5 49,1 48,7 48,2 48,4 48,3 48,7 48,4 47,9 48,0 48,2 48,0 48,1 48,3 49,5
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Já no segundo frame, a direita da Figura 96, é realizado o cálculo da 

diferença da média de temperatura dentro de uma estrutura “For Loop” resultando 

uma matriz com esses resultados. 

 
Figura 96 - Primeiro e segundo frame da programação do analisador de temperatura dos 

mancais em LabVIEW™: Primeiro frame indica a leitura do arquivo e o cálculo da média de 
temperatura. Segundo frame indica o cálculo de diferença da média de temperatura. 

No terceiro frame, a esquerda da Figura 97, a matriz com a média da 

diferença de temperatura foi utilizada em um histograma que contabiliza a 

quantidade de tempo (amplitude do pico no eixo Y do histograma) para cada 

diferença de temperatura (eixo X do histograma) para cada sensor. Foi identificada a 

diferença de temperatura com maior tempo através do bloco “Statistics” configurado 

para identificar valores extremos, como: Máximo, que localiza o ponto mais alto em 

um conjunto de valores e; Índice de máximo, que localiza o valor do índice do ponto 

mais alto em um conjunto de valores. 

 
Figura 97 - Terceiro e quarto frame da programação do analisador de temperatura dos mancais 

em LabVIEW™: Terceiro frame elaboração do histograma e o cálculo estatístico do 
histograma. Quarto frame extração e registro os dados do histograma. 

No quarto frame, a direita da Figura 97, foram ajustados os valores extraídos 

do histograma, como o pico máximo e a valores centrais do intervalo do histograma, 

obtenção do range utilizando o valor máximo e o valor mínimo no eixo X referente a 
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diferença de temperatura no histograma para cada sensor. 

No quinto frame, a esquerda da Figura 98, foi realizada uma somatória da 

quantidade de tempo em que o sensor permaneceu próximo a região da média de 

temperatura predominante. Por exemplo, se a média de temperatura predominante 

do sensor S5 era de 2 °C acima da média, todo segundo que o sensor S5 

permaneceu entre 1 °C a 3 °C acima da média era contabilizado. 

Por fim, no sexto frame, a direita da Figura 98, declarou-se a equação do 

círculo para gerar a dimensão da bolha e a posição no plano XY para cada sensor, 

conforme o resultado dos cálculos dos frames anteriores. O raio de cada círculo 

corresponde a amplitude do pico máximo do histograma. O posicionamento no eixo 

X corresponde à quantidade de tempo em que o sensor permaneceu próximo a 

região da média de temperatura predominante. Já o posicionamento no eixo Y 

corresponde ao valor de diferença da média de temperatura do sensor. Os valores 

gerados de X e Y foram plotados em um gráfico denominado “Mapa de Bolhas”. 

 
Figura 98 - Quinto e sexto frame da programação do analisador de temperatura dos mancais 

em LabVIEW™: Quinto frame contagem de quantidades de pontos em que houve 
sobretemperatura. Sexto frame equação do círculo utilizando dados do histograma e da 

contagem de sobretemperatura com finalização da representação gráfica. 

O painel frontal do programa era composto por três abas: Configurações; 

Bubble Map e; Histograma. A aba Configurações, mostrada na Figura 99, continha o 

campo de seleção do arquivo a ser processado, arquivo este já mostrado na Figura 

95. Depois de carregado o arquivo e processado, as informações do processamento 

para cada sensor eram indicadas, informações como: Pico máximo do histograma e 

o valor do index correspondente à diferença da média de temperatura e o range da 

quantidade de tempo em que o sensor permaneceu próximo à região da média de 

temperatura predominante (“eixo X do mapa de bolhas”). Além das informações do 

processamento, a aba indicava as informações de quantidade de sensores, tempo 

do arquivo, e os coeficientes para a geração dos círculos para o “Mapa de Bolhas”. 
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Figura 99 - Aba “Configurações” do processador indicando dados do arquivo lido e da 

equação dos círculos. 

A aba “Bubble Map”, continha o gráfico XY com os círculos correspondentes à 

operação dos sensores de temperatura. O raio de cada círculo varia de acordo com 

a amplitude do pico máximo do histograma, que corresponde a maior incidência de 

registro da média de temperatura de cada sensor, considerada a temperatura 

predominante do sensor. 

O posicionamento do centro do círculo no eixo X corresponde à quantidade 

de tempo em que o sensor permaneceu próximo da região da média de temperatura 

predominante, levando em consideração +- 1 °C. O posicionamento no eixo Y do 

centro do círculo corresponde ao valor de diferença da média de temperatura 

predominante do sensor. Os valores gerados de X e Y foram plotados em um gráfico 

denominado “Mapa de Bolhas”. 

Para analisar o comportamento da temperatura dos mancais, foram 

consideradas as piores situações que podem ser identificadas no “Mapa de Bolhas”, 

como: 

 Raio do círculo extremamente largo, indicando que o mancal está 

operando em regime de temperatura muito variável; 

 Raios dos círculos muito distintos, indicando desbalanceamento na 

lubrificação dos mancais do motor diesel; 
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 Regiões fora do centro no eixo Y, indicando sobretemperatura ou 

subtemperatura e; 

 Regiões a direita no eito X, indicando que o mancal permaneceu 

operando em determinada temperatura, sendo agravado quando 

relacionado aos extremos do eixo Y. 

Portanto, uma adequada operação do motor diesel deveria apresentar um 

“Mapa de Bolhas” com círculos de raios pequenos e semelhantes, posicionados ao 

centro do eixo Y. Caso o círculo se posicionasse nas extremidades do eixo y, não 

poderia atingir a extremidade direita do eixo x. 

 
Figura 100 - Aba “Bubble Map” que consta o gráfico de análise de operação dos mancais. O 

eixo X consiste no tempo em que o sensor permaneceu próximo a diferença da média de 
temperatura predominante. O eixo Y corresponde à diferença da média de temperatura 

predominante. O raio dos círculos consiste na amplitude do pico máximo do histograma do 
sensor.  Há maior risco de falha que quanto maior a bolha e quando sua posição fica na 

extremidade superior direita. 

A aba “Histograma” do painel frontal do programa desenvolvido é mostrada na 

Figura 101. Para representar todos os histogramas no mesmo gráfico, foram 

traçadas linhas de cores distintas entre os pontos máximos dos histogramas, não 

sendo representados por barras. Este gráfico era utilizado para identificar o regime 

de diferença da média de temperatura dos mancais pelos sensores. Picos à direita 

do histograma indicavam sobretemperatura e, da mesma maneira, picos a esquerda 

do gráfico indicavam subtemperatura. 



163 

 
Figura 101 - Histogramas dos sensores de temperatura dos mancais do MD. 

6.11.1 Aplicação do software de análise em um motor diesel GE C-30 16 cilindros. 

Foram utilizados os dados em arquivos gerados por sistema de 

monitoramento da temperatura dos mancais instalado em um motor diesel modelo 

GE C-30 de 16 cilindros que foi monitorado por 24 meses.  

Os dados do primeiro mês de monitoramento foram processados e 

apresentados na forma de “Mapa de Bolhas”, como mostra a Figura 102. É possível 

observar na figura que, de uma maneira geral, não havia cenários de riscos, sendo 

que todos os círculos possuíam raios semelhantes e estavam posicionados no 

centro do eixo Y, sendo a menor diferença da média de temperatura -1,8 °C e a 

maior 2 °C. A distribuição no eixo X não representou gravidade uma vez que o 

tempo deveria estar associado à sobretemperatura ou subtemperatura, o que não 

ocorreu. Este gráfico representa um adequado funcionamento dos mancais do motor 

diesel. 
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Figura 102 - Mapa de bolhas do primeiro mês de operação do MD. 

Para realizar a comparação da evolução da temperatura dos mancais do 

motor diesel, os dados do décimo segundo mês foram processados e apresentados 

na forma de “Mapa de Bolhas”, como mostra a Figura 103. Fica evidente que a 

dinâmica da lubrificação dos mancais foi alterada sendo que os círculos ficaram 

maiores e houve redistribuição de posicionamento na maioria das bolhas. 

Apesar dos círculos permanecerem semelhantes, ocorreu o aumento dos 

raios dos círculos, que estaria associado ao aumento de temperatura geral da 

lubrificação, contribuindo para ocorrência de sobretemperatura em qualquer mancal. 

 

 
Figura 103 - Mapa de bolhas do décimo primeiro mês de operação do MD. 
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Por fim, é apresentado na Figura 104 o “Mapa de Bolhas” do vigésimo quarto 

mês de operação do mesmo motor diesel. Não foi detectado sobretemperatura no 

sistema de monitoramento de temperatura dos mancais do virabrequim do motor 

diesel e os dados resgatados do sistema foram processados. Ficou evidente uma 

anormalidade do funcionamento do mancal fixo 2, medido pelo sensor S4 e 

representado pela cor cinza no “Mapa de Bolhas”. Apesar do centro do círculo estar 

centralizado no eixo Y, referente a diferença da média de temperatura, o raio indicou 

grande variação de temperatura podendo estar relacionado com variação na 

lubrificação. 

 
Figura 104 - Mapa de bolhas do vigésimo segundo mês de operação do MD indicando grande 

variação de temperatura no sensor S4 relacionado ao mancal fixo 2. 

O motor continuou operando por mais um mês aproximadamente. Após esse 

período foi desmontado o mancal fixo 2 e as condições do casquilho são mostradas 

na Figura 105. Ficou evidente que havia desgastes nesse mancal, relacionado a 

defeito de geometria do mancal ou virabrequim, acarretando em diminuição da 

lubrificação, reduzindo o filme de óleo esguichado no sensor. Portanto, o defeito se 

manifestou com variação excessiva na temperatura, e não como sobretemperatura, 

sendo possível observar apenas com o processamento do histórico dos dados de 

temperatura. Ficou evidente que o mancal suportaria operar por mais tempo no 

motor diesel, entretanto a identificação antecipada dos desgastes gerou um novo 

método de manutenção preditiva. 
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Figura 105 - Casquilho do mancal fixo 2 apresentando desgastes exessivos. 

Além do sensor S4, outros sensores apresentaram anormalidades de 

operação no “Mapa de Bolhas”, com variação dos raios dos círculos. As diferenças 

entre os raios dos círculos indicam má distribuição de temperatura, 

consequentemente, indicam má distribuição da lubrificação devido a variações nas 

dimensões dos mancais que ocorreram ao longo do tempo. Efeito comum em 

máquinas rotativas. 

Ressalta-se a importância do estudo, processamento e análise dos dados de 

temperatura dos mancais do virabrequim do motor diesel, uma vez que o sistema 

local não detectaria as falhas de variação da temperatura de operação, que é devido 

a falha na lubrificação. 

6.12 CONCLUSÕES DO MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DOS MANCAIS 

DO VIRABREQIM DO MOTOR DIESEL 

Foi possível desenvolver um transdutor óptico para aplicação em motor diesel 

ferroviário utilizando redes de Bragg em fibra óptica para medição de temperatura. A 

pesar do ambiente ferroviário não ser adequado para aplicação de componentes 

ópticos, com os devidos cuidados com o desenvolvimento dos sensores e com os 

equipamentos ópticos tornaram o sistema viável para ser aplicado.  

As FBG foram multiplexadas e devidamente espaçadas em uma fibra óptica 

monomodo, obedecendo as dimensões internas do motor diesel. A fibra óptica com 

os sensores foi encapsulado, com um tubo de aço inoxidável, onde em uma das 

extremidades do tubo havia uma caixa de derivação para ser colocada na parede do 
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bloco do motor. Na caixa de derivação foi conectado uma mangueira, a qual serviu 

de proteção para o cabo óptico, que interliga os sensores ao sistema de medição na 

cabine da locomotiva. O sistema de medição era composto por uma caixa metálica, 

tipo gabinete elétrico, protegido e eletricamente isolado, onde no seu interior havia o 

interrogador óptico SM-125, um computador industrial, um conversor 72 Vcc para 12 

Vcc, e sistemas auxiliares de ligação. 

Para validar o funcionamento do transdutor, foram alterados alguns 

parâmetros de montagem do motor instrumentado. Uma alteração no mancal móvel 

5, com o aberto da biela sendo levemente superior do recomendado pelo fabricante 

do motor, simulando a redução do fluxo de óleo lubrificante neste mancal. Outra 

alteração foi no mancal móvel 2, sendo a biela levemente afrouxada, alterando o 

fluxo do óleo lubrificante com a folga elevada do mancal.  

O motor modificado e instrumentado foi colocado em uma bancada de testes, 

sendo submetido em várias condições de rotação e de potência. Os resultados 

apresentados são divididos em três testes. Já no primeiro teste é possível observar 

alterações de temperatura referente aos mancais móveis 2 e 5 modificados. É 

possível observar que a falha apresentada no mancal 2 se manifesta de forma lenta, 

iniciando com temperatura baixa referente a média de temperatura dos mancais, 

devido ao fluxo elevado de óleo lubrificante. Após 30 minutos de operação do motor 

(Figura 82), a temperatura se eleva gradativamente acima da média, com indícios de 

desgastes do casquilho do mancal. 

Em cada teste é feita a análise dos dados de temperatura comparando a 

temperatura de cada sensor com a diferença da média da temperatura dos 

sensores, para evidenciar locais de sobreaquecimento ou sub aquecimento. Os 

dados de diferença da média de temperatura são representados em formas de mapa 

térmico (Figura 84, Figura 86, Figura 89), sendo que no último mapa, há os dados de 

temperatura em comparação com os desgastes dos casquilhos. Evidencia-se o real 

funcionamento do sistema de análise das condições dos mancais do virabrequim do 

motor diesel com o monitoramento da temperatura do fluxo de óleo que atravessam 

os mancais.  

Ficou evidente que com detecção de quaisquer sobreaquecimentos dos 

mancais em conjunto com um sistema de alarme e de bloqueio da máquina, foi 

possível realizar a manutenção da máquina com menos tempo, e não havendo 

danos irrecuperáveis ao virabrequim e ao bloco do motor. 
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Também com um sistema de indicação da evolução da temperatura ao longo 

do tempo, pode-se aplicar em um sistema de manutenção preditiva que indicasse 

defeitos que não se manifestavam por sobretemperatura. Um sistema como este 

pode evitar prejuízos financeiros para empresa com manutenção corretivas, e pode 

evitar falhas permanentes onde operam essas máquinas de grande porte. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os trabalhos relatados têm sua importância, tanto na parte de 

monitoramento da máquina, quanto para uma possível manutenção. Dessa forma os 

trabalhos desenvolvidos para cada ferramenta se tornaram eficazes na detecção de 

falhas. Foram utilizados os dados de temperatura dos sistemas instalados para 

indicar a real importância de cada sistema. 

No caso do monitoramento de temperatura do trocador de calor do gerador 

hidrelétrico utilizando redes de Bragg em fibra óptica, foram apresentados os 

resultados com o transdutor instalado na área útil do trocador. Redes de Bragg 

foram posicionadas para monitorar a temperatura do fluido refrigerante no trocador 

de calor e, dessa forma, foi possível identificar a eficiência na troca de calor. Com o 

transdutor posicionado e o equipamento de medição instalado, foi possível adquirir 

os dados de temperatura. Esses dados foram analisados sucintamente, verificando a 

evolução do acúmulo de material no interior do trocador de calor. 

Futuros trabalhos poderiam criar regras para geração de alarmes e interação 

com o sistema supervisório da usina hidrelétrica em questão. Além disso poderia ser 

proposto um método utilizando redes de Bragg em fibra óptica reposicionando-as, 

sendo um transdutor posicionados para monitorar a temperatura do fluido 

refrigerante na entrada no trocador de calor, e outro transdutor posicionado para 

monitorar a saída do fluído refrigerante no trocador. Dessa forma seria possível 

comparar a eficiência da troca de calor. 

Já no monitoramento de temperatura da superfície do estator de gerador 

hidrelétrico utilizando sensores de temperatura distribuídos em fibra óptica, os 

resultados preliminares indicaram a melhor forma de proceder com a instalação total 

do DTS no estator. Portanto, foi possível trazer os resultados da instalação completa 

do DTS no estator distribuindo a fibra óptica revestida com Teflon® no sentido 

vertical. Com o monitoramento em tempo real da temperatura do estator foi 

elaborado um mapa térmico em 3D, qual se tornou uma ferramenta de verificação da 

situação térmica real do estator. Com a instalação completa do DTS no estator, foi 

possível prever a ocorrência de hotspots no estator monitorado, portanto é possível 

afirmar que o sistema de monitoramento proposto conseguiu detectar esse tipo de 

falha. Foram analisados os dados da instalação parcial e dessa forma pôde-se 
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definir tendências térmicas do funcionamento do gerador comparando a potência 

gerada ou consumida com a temperatura adquirida. 

Caso seja possível uma nova instalação total do DTS no estator, e com o 

monitoramento da temperatura com o gerador em operação, os dados adquiridos 

poderiam ser analisados, e dessa forma poderiam ser definidas tendências térmicas 

do funcionamento do gerador. Isso necessita de uma análise estatística comparando 

a potência gerada ou consumida com a temperatura adquirida. É proposto como 

trabalho futuro um projeto de colaboração com os fabricantes dos geradores, onde 

os sensores distribuídos poderiam ser instalados na montagem do gerador, onde 

seria possível monitorar partes internas e externas, sendo a fibra óptica incorporada 

no corpo do gerador. 

Para o monitoramento de temperatura dos mancais do virabrequim do motor 

diesel ferroviário com redes de Bragg em Fibra óptica, pode-se dizer que o sistema 

de monitoramento está concluído, desde a fabricação dos sensores em fibra óptica 

até a instalação do sistema em uma locomotiva incluindo o elemento elétrico de 

bloqueio da máquina e geração de alarmes. O bloqueio da máquina foi realizado 

com um relé qual interrompe o circuito da bomba de combustível e o circuito de 

partida do motor diesel. Dessa forma quando detectado uma falha, o motor foi 

desligado e o maquinista da locomotiva não pôde ligar o motor. Isso garantiu a não 

ocorrência de uma falha permanente com o bloco do motor ou com o virabrequim. A 

parada do motor é inevitável. Se o motor continuasse funcionando por mais tempo 

com temperatura alta nos mancais haveria uma falha maior. As condições de 

alarmes foram estudadas com a análise de dados de sistemas de monitoramento de 

temperatura instalados em locomotivas. Foram analisados os dados de temperatura 

de alguns sistemas instalados e foi definindo limite de alarme, deixando o sistema 

funcionando efetivamente nas máquinas. Além disso, as análises de dados com o 

processamento de arquivos gerados pelo sistema de monitoramento, foi possível 

identificar falhas que não se manifestam por sobretemperatura ou que se 

manifestam lentamente. 

Apesar de haver um servidor para armazenagem dos dados do 

monitoramento dos mancais do virabrequim do motor diesel, todos os dados foram 

processados e analisados manualmente ou pelo software de geração do “Mapa de 

Bolhas”. Uma proposta para um trabalho futuro consiste no desenvolvimento de um 

sistema automático de manipulação dos dados de temperatura de uma frota de 
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máquinas, incluindo download, processamento, análise, amostragem e indicação de 

tendências. Outra proposta visa o monitoramento das grandezas físicas dos demais 

componentes do motor diesel, como pressão e temperatura do óleo lubrificante e 

água de refrigeração, pressão e temperatura das câmaras de combustão, bem como 

a vibração dos componentes rotativos. 

Para cada projeto, foi definida a melhor maneira de processar os dados de 

temperatura, os quais foram representados por mapas térmicos 2D ou 3D, ou de 

alguma outra forma. Esses processamentos visaram garantir que os sistemas 

ópticos possam se tornar ferramentas da manutenção qual os gerentes possam 

rapidamente verificar e tomar decisão de intervenção no funcionamento da máquina. 
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