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RESUMO

A identificação de falhas em sistemas automotivos em um estágio incipiente permite um melhor planejamento e uma ação preventiva, evitando 
assim a perda da função do equipamento. Os sinais de vibração emitidos por um motor de combustão interna variam de acordo com os 
parâmetros de funcionamento do motor e podem ser um indicativo de falhas no seu desempenho. A proposta deste estudo é implementar um 
sistema de detecção e diagnóstico de falhas em um motor de combustão interna de um veículo Mini Baja, utilizando-se a análise de vibrações em 
ciclo de manutenção preditiva. Técnicas de detecção de falhas, através de análises de vibrações, permitem identificar defeitos, de forma não 
intrusiva, antes da falha total do equipamento. Este tipo de análise é de grande importância, pois dispensa a necessidade de intervenções para 
avaliação das condições de funcionamento dos equipamentos. Normalmente este tipo de análise é aplicada a sistemas rotativos balanceados, 
como bombas e turbinas. No caso dos motores a combustão este tipo de análise torna-se mais difícil, pois temos vários eventos atuando em 
conjunto, entre os quais podemos citar a combustão (por compressão), abertura e fechamento das válvulas e o movimento de translação dos 
pistões. Para isso, foram estudadas as influências dos principais parâmetros de vibração característicos do funcionamento do motor. A análise de 
sinais de vibração é uma área em crescimento no diagnóstico de falhas de motores a combustão e tem a vantagem de serem simples e rápidas em 
identificar com precisão, o mecanismo de falhas de motores previamente a sua desmontagem. Estas aplicações possuem amplas perspectivas de 
crescimento na engenharia no desenvolvimento de sistemas robustos de detecção de falhas. Foram então induzidas falhas pontuais de trabalho e 
as respostas dinâmicas do motor sujeito a essas falhas foram coletadas experimentalmente por meio de acelerômetros de três direções 
posicionados no veículo. A comparação dos sinais permitiu a detecção de falhas durante a operação do motor justificando a implementação do 
sistema preditivo no veículo.
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