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RESUMO 

 

 

Engrenagens, elementos de máquinas amplamente utilizadas na indústria, são responsáveis 

por grande parte das paradas de diversos equipamentos, de forma que uma manutenção 

corretiva pode ser dispendiosa. Assim, metodologias que permitam o diagnóstico desses 

dispositivos em pleno funcionamento fazem-se necessárias, abordando o problema no âmbito 

da manutenção preditiva, através de um modelo que seja tão realista o quanto possível. Este 

trabalho avalia uma fratura em um dente, falha recorrente em engrenagens e analisa sinais 

de vibração para um sinal saudável e para sinais em que existem diferentes níveis de fratura. 

No modelo, as fraturas são constituídas por uma série de incrementos retos com angulações 

variáveis e os sinais são avaliados através de índices, a saber: Média, Variância, RMS, 

Skewness, Kurtosis, 𝑆𝑟, 𝑆𝛼 e Fator de Forma. Primeiramente, observa-se que a rigidez de 

engrenamento tende a diminuir com o aumento da fratura e então passa-se a analisar os 

sinais de vibração, que apresentam picos periódicos que se destacam proporcionalmente ao 

aumento da fratura. Para o modelo adotado, tanto o pinhão quanto a coroa fornecem bons 

referenciais para análise. Na avaliação dos índices, observa-se que a Média e o RMS 

apresentam as melhores desempenhos no diagnóstico precoce da fratura, enquanto índices 

como Skewness, Kurtosis, 𝑆𝑟 e 𝑆𝛼 apresentam valores de respostas maiores, porém com 

diagnóstico tardio, por fim, a Variância e o Fator de Forma apresentam desempenhos 

medianos. Conclui-se que o ideal é uma análise combinada desses índices.   

 

Palavras-chave: Vibração; Parâmetros estatísticos; Manutenção Preditiva; Método dos 

Elementos Finitos; Caixa de Engrenagens. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Gears are machine parts widely implemented in industry, and several problems different 

equipment present are due to cog issues, making corrective maintenance potentially 

expensive. Techniques that allow for diagnosis while these dispositives are operational are 

therefore necessary, addressing the problem in the context of predictive maintenance, through 

a model as realistic as possible. This work studies vibration signals for a healthy signal and for 

a signal where different fracture levels are present. In this model, the fractures consist of a 

series of straight increments with variable angles, and we evaluate the signals through a 

number of different indices, namely: Mean Value, Variance, RMS, Skewness, Kurtosis, 𝑆𝑟, 𝑆𝛼 

and Form Factor. Firstly, it is observed that the stiffness of meshing tends to decrease with the 

increase of the fracture, and then the vibration signals, which have periodic peaks that protrude 

in proportion to the increase of the fracture, are analyzed. For the model adopted, both the 

pinion and the gear provide good references for analysis. In the evaluation of the indices, it is 

observed that the Mean and the RMS present the best performances in the early diagnosis of 

the fracture, while indices such as Skewness, Kurtosis, 𝑆𝑟, and 𝑆𝛼 present higher values of 

responses, with, however, a slower diagnosis rate. Finally, the Variance and the Form Factor 

present medium performances. We concluded that the ideal scenario involves a combined 

analysis of the previous indices. 

 

Keywords: Vibration; Statistical parameters; Predictive Maintenance; Finite Element Method; 

Gearbox. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

As engrenagens estão entre os dispositivos mais antigos inventados pelo ser 

humano. Os primeiros registros remontam a milênios antes de Cristo, como em 2600 

a.C., quando os chineses faziam uso de uma carruagem provida com uma série 

complexa de engrenagens, ou Aristóteles, que em 4 a.C. escreveu sobre as 

engrenagens como se fossem elementos muito comuns. Mais adiante, no século 15 

d.C., Leonardo da Vinci projetou muitos tipos de engrenagens para diversos 

dispositivos (JUVINALL; MARSHEK, 2013).  

Essas referências mostram que as engrenagens se fazem presentes em 

praticamente toda a evolução das máquinas e dispositivos construídos ao longo da 

história da humanidade, dando movimento a diversos mecanismos que 

caracterizaram o cotidiano e modo de trabalho, e, ainda nos dias atuais, possui vasto 

campo de aplicação, tais como na indústria, comércio, transporte e eletrodomésticos. 

As engrenagens são solicitadas quando é necessária uma transmissão de movimento 

de um eixo para outro, além de permitirem a transmissão de redução ou aumento de 

velocidades e torques. Portanto, é fundamental garantir o bom funcionamento desse 

elemento.  

Nesse sentido, a literatura elenca vários tipos de fraturas e falhas, bem como 

suas respectivas causas nesses dispositivos, a fim de garantir o desenvolvimento de 

métodos que possam evitá-los ou mesmo auxiliar no monitoramento do desempenho 

do equipamento, no âmbito da manutenção. A mecânica da fratura se ocupa deste 

estudo e, comumente, engrenagens falham por fadiga, cuja fratura começa com uma 

trinca microscópica em uma área crítica onde atua uma alta tensão local (JUVINALL; 

MARSHEK, 2013), sendo o funcionamento cíclico das engrenagens decisivo no 

desenvolvimento deste tipo de falha.  

 Uma vez que se inicia a fratura no dispositivo, é esperado que haja uma 

mudança no comportamento dinâmico do sistema. Para uma fratura em único dente 

de uma engrenagem, a rigidez de engrenamento sofrerá variações, de forma que 

quanto maior for a fratura, menor tenderá a ser a rigidez de engrenamento. Logo, se 

for possível modelar um sistema dinâmico para um par de engrenagens com fratura e 
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calcular a rigidez e engrenamento, é possível correlacionar o modelo com uma fratura 

desenvolvida no dispositivo. 

Bartelmus (2001) buscou, através de modelagem matemática e simulação 

computacional, obter um diagnóstico de desempenho para um par de engrenagens, 

desenvolvendo um modelo dinâmico para o sistema. Chaari, Fakhfakh e Haddar 

(2009) formularam um modelo analítico para a variação da rigidez de engrenamento 

para um par de engrenagens quando submetido a uma fratura, efetuando 

comparações desses resultados com os obtidos a partir da análise de elementos 

finitos.  

Assim, é possível fazer análise do sinal de vibração produzido pelo modelo do 

par de engrenagens com o uso de indicadores estatísticos, aqui referidos como 

índices, a fim de utilizá-los como reflexo da mudança na resposta de vibração, sendo 

esta mudança causada por uma fratura em um dente.  

Apoiando e validando este método para engrenagens de dentes retos estão 

Wu, Zuo e Parey (2008), que estudam os efeitos no sinal de vibração causados por 

uma fratura em um único dente, obtendo índices estatísticos e comparando-os, Tian, 

Zuo e Wu (2012), que buscam investigar o desempenho e sensibilidade de 

indicadores que refletiriam a propagação da fratura também em um dente, além de 

Ma et al. (2016), que trabalha de forma semelhante.  

Porém, o presente trabalho considera o método adotado por Zhao (2015), 

Zhao, Tian e Zeng (2013a) e Zhao, Tian e Zeng (2013b), que não se restringem a 

fratura a uma linha reta, mas obtém uma trajetória curva da fratura através de 

elementos finitos e apresentam uma metodologia para o desenvolvimento dessa 

propagação em um dente de engrenagem.  

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é identificar o conjunto de melhores índices para 

diagnóstico de fratura em engrenagens de dentes retos, com os seguintes objetivos 

específicos: 

• Obter modelo que descreva a dinâmica de rigidez de engrenamento para um 

par de engrenagens de dentes retos; 
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• Calcular a rigidez de engrenamento do sistema do par de engrenagens de 

dentes retos, a fim de ser utilizada no modelo dinâmico do sistema; 

• Implementar as equações dinâmicas para o par de engrenagens, das quais 

serão extraídos os sinais de vibração, para um sistema saudável e para 

sistemas com diferentes níveis de fratura;  

• Extrair índices do sinal de vibração resultante da implementação das equações 

dinâmicas do modelo; 

• Avaliar as respectivas sensibilidades desses índices no diagnóstico de fraturas 

em um dente de engrenagem de dentes retos. 

 

 1.3 Organização do trabalho 

 

 Este trabalho está organizado em 5 seções. Na primeira, encontra-se a 

Introdução, em que são elencadas questões norteadoras deste trabalho, de forma que 

as seções seguintes são subdivididas como segue abaixo: 

• 2 REVISÃO DA LITERATURA: São reunidos os principais estudos e 

referências que embasaram a construção deste trabalho, começando pela 

relação entre a manutenção preditiva e os sinais de vibração, para então 

abordar fraturas em dentes para, finalmente, subsidiar os cálculos de rigidez 

de engrenamento, modelo dinâmico de um par de engrenagens e índices 

estatísticos; 

• 3 METODOLOGIA: A partir da revisão da literatura, que justifica o 

desenvolvimento de um método de manutenção preditiva para pares de 

engrenagens, bem como aborda seus parâmetros construtivos e operacionais 

que influenciam na rigidez de engrenamento, é apresentado o método para 

analisar índices extraídos de sinais de vibração para diagnóstico de fratura de 

dente em uma caixa de engrenagens de dentes retos, obtendo sinais para um 

sistema saudável e para sistemas com diferentes níveis de fratura. Para isso, 

será utilizada uma metodologia baseada na análise e implementação das 

equações dinâmicas do sistema e elementos finitos; 

• 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES: São apresentados os principais resultados 

obtidos através da Metodologia empregada, inclusive sob dois referenciais 
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distintos como forma de validação, aplicando índices estatísticos na análise dos 

sinais de vibração e comparando o desempenho entre esses parâmetros;  

• 5 CONCLUSÃO: Finalmente, são apresentadas as conclusões obtidas através 

da Revisão da Literatura e dos Resultados advindos de simulação 

computacional. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Manutenção preditiva e sinais de vibração   

 

Engrenagens são elementos mecânicos formados por rodas dentadas, cujas 

as saliências introduzem-se nas reentrâncias umas das outras, transmitindo 

movimento por empuxo direto. Com referências históricas antigas, hoje se fazem 

presentes em mecanismos simples, como relógios mecânicos, e até mesmo em 

máquinas industriais complexas. 

A engrenagem cilíndrica de dentes retos é o tipo mais simples, utilizada para 

transferir o movimento entre eixos paralelos, possuindo dentes paralelos aos eixos 

(JUVINALL; MARSHEK, 2013), de forma que a transmissão de movimento, torques e 

velocidades através deste tipo de engrenagem possui um vasto campo de aplicação 

e minimizar efeitos indesejados na operação desses dispositivos torna-se de grande 

importância.  

Nos setores industriais, caixas de engrenagens são amplamente utilizadas em 

redutores ou multiplicadores. Esses dispositivos são responsáveis por grande parte 

dos procedimentos de comissionamento e paradas para manutenção, pois as 

engrenagens são os componentes com maior probabilidade de falhas (SILVA, 2015). 

A Figura 1 mostra que as falhas em engrenagens representam mais da metade das 

falhas em redutores de engrenagens.  

 

Figura 1 – Porcentagem de falha em componentes mecânicos de redutores de engrenagens (Penter 
e Lewis, 1990 apud Sgotti, 2018) 
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No desenvolvimento de uma metodologia para detecção e isolamento de 

falhas, Bessa (2015) efetuou um levantamento bibliográfico que apontou que um dos 

componentes que concentra o maior número de falhas em turbinas eólicas é a caixa 

de engrenagens, caracterizando falhas graves, uma vez que demanda um longo 

tempo de desligamento e alto custo de reparo.  

Ao trabalhar na identificação de falhas em engrenagens na transmissão de 

tratores agrícolas, Prado Jr (2003) relata que leves alterações no perfil do dentado de 

uma engrenagem podem causar problemas de funcionamento, que se manifestam 

através de alterações no nível global de ruídos. O autor obteve dados junto ao setor 

de montagens de uma indústria que indicou que uma transmissão reprovada, pela 

avaliação do nível global de ruídos, demanda o trabalho de dois operadores por pelo 

menos meia hora e, caso o problema não seja identificado de imediato, este tempo 

pode ser bem mais alto. Porém, este parâmetro é um método subjetivo, pois, segundo 

o autor, é muito dependente da interpretação do operador, uma vez que um mesmo 

ruído pode ser interpretado como normal por um operador e como defeito para outro.  

 Nesse sentido, a manutenção preditiva surge tendo como base o estado do 

equipamento, através do acompanhamento periódico das máquinas, baseando-se na 

análise de dados coletados por meio de monitoramentos ou inspeções em campo. 

Caso haja algum sinal de que o dispositivo monitorado esteja funcionando fora do 

padrão, ferramentas de controle devem sinalizar tal comportamento para que uma 

ação corretiva programada seja realizada.  

 No que cerne à métodos de manutenção em pares de engrenagens, um 

parâmetro bastante utilizado para avaliação de estado atual é o sinal de vibração, um 

método não destrutivo que é relatado como satisfatório por vários autores (TIAN; ZUO; 

WU, 2012; WU; ZUO; PAREY, 2008). A literatura disponibiliza, também, uma série de 

métodos para o processamento desses sinais a fim de que seja feito um diagnóstico 

preciso sobre o desempenho do equipamento.  

 Wu, Zuo e Parey (2008) estudaram os efeitos de uma trinca em um dente de 

engrenagem de dentes retos na resposta vibratória e aplicaram indicadores 

estatísticos para refletir a mudança causada pela trinca. De forma semelhante, Tian, 

Zuo e Wu (2012) avaliaram a sensibilidade de alguns indicadores estatísticos para 

refletir a propagação da trinca. Mohammed et al. (2013) investigaram a performance 

de indicadores estatísticos em três diferentes cenários, que implicavam em diferentes 

formas de trincas e respectivas propagações. 
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 Nesses trabalhos torna-se evidente que, com diferentes níveis de eficiência, é 

possível a aplicação de indicadores estatísticos no processamento de sinais de 

vibração extraídos de um modelo dinâmico de um par de engrenagens. Assim, ao 

refletir defeitos pontuais – como trincas – esses indicadores podem ser utilizados para 

desenvolver uma metodologia de controle preditivo para pares de engrenagens, a fim 

de que uma falha seja identificada tão cedo quanto possível, inclusive em estágios 

iniciais de propagação da fratura.  

   

2.2 Fraturas em dentes de engrenagens 

 

 Elementos mecânicos como engrenagens são sensíveis a condições 

operacionais, sofrendo influência de fatores como torque excessivo, lubrificação 

inadequada, falhas na manufatura e problemas de instalação (CHAARI; FAKHFAKH; 

HADDAR, 2009). Essas condições podem causar deformação plástica nas superfícies 

de contato entre os dentes, levando ao surgimento e propagação de uma fratura por 

fadiga. 

A mecânica da fratura é uma valiosa ferramenta para caracterizar o 

crescimento de uma fratura por fadiga, onde a fratura total deve ocorrer pelo 

crescimento lento de trincas iniciais até que uma delas atinja uma dimensão crítica, 

dimensão esta que depende do carregamento, geometria, material e ambiente 

envolvidos (JUVINALL; MARSHEK, 2013). Nesse contexto, a mecânica da fratura 

engloba a filosofia de que a inspeção e a manutenção são essenciais na decisão de 

retirar peças antes que fendas, trincas e outras anomalias atinjam tamanhos 

comprometedores (BUDYNAS; NISBETT, 2016).  

Vários são os modos de propagação da fratura relatados pela literatura, tais 

como em linha reta (TIAN; ZUO; WU, 2012; WU; ZUO; PAREY, 2008), propagação 

simultânea em profundidade e direção (MOHAMMED et al., 2013) e em curva 

composta por uma sequência de comprimentos de reta com angulação variável 

(ZHAO, 2015; ZHAO; TIAN; ZENG, 2013a, 2013b). Em todos os casos uma carga 

aplicada ao dente de engrenagem varia com o comprimento da fratura, como 

decorrência da mudança na rigidez de engrenamento, que tende a diminuir com o 

aumento da fratura.  
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Nesse sentido, a maioria das análises de fraturas utilizam o Método dos 

Elementos Finitos (Finite Elements Method - FEM), tendo se tornado praticamente 

indispensável no campo da mecânica da fratura (ANDERSON, 2005). Para o caso das 

engrenagens, é possível obter a propagação da fratura através de softwares como o 

FRANC2D, um software gratuito baseado em elementos finitos dedicado a problemas 

bidimensionais de mecânica da fratura, tendo especial aplicação no modo de fratura 

curva.   

 Assim, na modelagem da fratura em dentes de engrenagem, a severidade do 

dano pode ser avaliada considerando a variação na rigidez de engrenamento 

(CHAARI; FAKHFAKH; HADDAR, 2009), sendo o engrenamento definido como os 

pontos de início e de término de contato entre os dentes, de forma que para cada 

comprimento de fratura haverá uma rigidez diferente.  

 

2.3 Rigidez de engrenamento 

  

 Uma vez exposta a relação entre comprimento da fratura e rigidez de 

engrenamento, faz-se necessário efetuar o cálculo deste parâmetro e explicitar as 

variáveis que a influenciam. Primeiramente é exposta uma introdução à geometria das 

engrenagens e sobre como seu comportamento afeta a rigidez para então ser 

demonstrado como calcular este parâmetro.  

 

 2.3.1 Geometria e nomenclatura das engrenagens 

 

 A geometria das engrenagens deve atender a algumas exigências básicas, 

entre as quais propiciar uma relação de velocidades angulares que seja constante 

(JUVINALL; MARSHEK, 2013). Uma vez que esta condição é atendida, tem-se a 

chamada ação conjugada de dentes de engrenagens. A construção da geometria do 

dente através de curvas teóricas da torna isso possível.  

 Embora existam registros de curvas para este fim na literatura, tais como a 

curva cicloidal1, a mais satisfatória atualmente é a curva envolvente ou involuta. A 

curva involuta de uma circunferência para uma engrenagem é gerada por qualquer 

                                                 
1 Nicolau de Cusa (1451) efetuou estudos sobre a curva cicloidal, definida por um ponto de uma 
circunferência que rola sem deslizar sobre uma reta. 
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ponto sobre uma linha tensa, ou corda, quando desenrolada da circunferência de base 

de uma engrenagem (JUVINALL; MARSHEK, 2013). 

 Essa linha tensa, quando desenrolada, é sempre tangente ao cilindro, o centro 

de curvatura é sempre o ponto de tangência entre o cilindro e a corda e uma tangente 

à involuta é sempre normal à corda (NORTON, 2011). O desenvolvimento de uma 

curva involuta abc gerada a partir de um círculo qualquer é mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – (a) Geração de uma involuta; (b) Ação de uma involuta durante o engrenamento 

(BUDYNAS; NISBETT, 2016) 

 Além da curva envolvente, outros parâmetros são essenciais na construção das 

engrenagens. O desenvolvimento detalhado é descrito por Juvinall e Marshek (2013), 

em que primeiramente os perfis das envolventes são estendidos além das 

circunferências primitivas, por uma distância chamada adendo, então os dentes são 

estendidos para dentro da circunferência primitiva de uma distância denominada 

dedendo.  

A Figura 3 mostra as localizações do adendo (ou altura de cabeça) e dedendo 

(ou altura de pé), bem como outros parâmetros construtivos, como a espessura do 

dente, face, flanco, passo circular, passo de base, vão entre dentes, superfície 

superior (topo), superfície inferior, circunferência primitiva, circunferência de adendo 

(ou de cabeça), circunferência de dedendo (ou de pé), circunferência  de base e folga 

do fundo de dente.   
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Figura 3 – Nomenclatura para dentes de engrenagens de dentes retos (NORTON, 2011) 

 A partir da geometria da engrenagem é possível avaliar a razão de contato 

(RC), que é consequência da necessidade de que os perfis dos dentes sejam 

próximos o suficiente, de modo que um segundo par de dentes entre em contato antes 

de o primeiro par perder contato (JUVINALL; MARSHEK, 2013). Assim, a razão de 

contato é o número médio de dentes em contato quando as engrenagens giram 

acopladas e quanto maior seu valor, mais suave e silenciosa será sua operação. A 

razão de contato em um determinado instante é definida por (NORTON, 2011): 

 𝑅𝐶 =
𝑍

𝑝𝑏
 (2. 1) 

 Onde Z é o comprimento da linha de ação, definida pela interseção dos 

respectivos círculos de adendo com a linha de ação, e 𝑝𝑏 é o passo de base. A Figura 

4 mostra duas envolventes em cilindros distintos em contato, representando os dentes 

das engrenagens (NORTON, 2011). 
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Figura 4 – Ponto primitivo, circunferências primitivas, ângulo de pressão, comprimento de ação, arco 
de ação, ânguloss de aproximação e afastamento durante o engrenamento da engrenagem e do 

pinhão (NORTON, 2011)  

A Figura 5 ilustra as fases de engrenamento, com a seção de contato dividida 

em três, a saber: duas regiões em que dois pares de dentes estão em contato (Double 

Tooth Contact) e uma região em que apenas um par de dentes está em contato (Single 

Tooth Contact). Assim, conforme a engrenagem rotaciona, ocorre uma distribuição de 

forças ao longo do perfil do dente, 𝑓(𝑑). O HPSCT (Highest point of Single Tooth 

Contact) em um dente de engrenagem representa o local em que ocorre a máxima 

tensão de flexão na raiz do dente e o LPSTC (Lowest point of single Tooth Contact) 

representa o ponto de tensão mais baixa quando um único dente está em contato 

(MURARO et al., 2012). Além disso, abaixo do LPSTC e acima do HPSTC mais de 

um par está em contato.  

 

Figura 5 – Figuras esquemáticas do LPSTC, HPSTC, pitch line e função de distribuição de carga, f(d) 
(MURARO et al., 2012) 
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 A Figura 6 mostra três fases do movimento de rotação da engrenagem. No 

começo, o contato ocorre através de uma combinação de rolamento e deslizamento 

(atrito) entre os dentes. Na região da circunferência primitiva ocorre rolamento simples 

e, após esse ponto, rolamento e deslizamento ocorrem novamente.  

 

Figura 6 – Fases de engrenamento, com destaque para a direção do rolamento e direção das forças 
de atrito: (a) Primeiro ponto de contato; (b) Região da circunferência primitiva e (c) Último ponto de 

contato (MURARO et al., 2012)  

Tomando como exemplo 𝑅𝐶 = 1,6, ilustrado pela Figura 7 ao longo da linha de 

contato (line of action) para o pinhão (pinion), na primeira seção, que inicia em g e 

termina em e, dois pares de dentes estão em contato (double pair), 𝑔𝑒 = 0,6𝑝𝑏. A 

segunda seção, que começa em e e termina em c, terá apenas um par de dentes em 

contato (single pair), 𝑒𝑐 = 0,4𝑝𝑏. Finalmente, a terceira seção que começa em c e 

termina em a possui dois pares de dentes em contato, 𝑐𝑎 = 0,6𝑝𝑏, o que reinicia as 

fases, 𝑔𝑎 = 1,6𝑝𝑏. Ou seja, durante 60% do período de engrenamento dois pares de 

dentes estarão em contato, enquanto nos 40% restantes, apenas um par estará em 

contato (MOHAMMED et al., 2013).  

 

Figura 7 – Relação entre as fases de engrenamento e a razão de contato (Adaptado de MOHAMMED 
et al., 2013) 
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 Para valores de 𝑅𝐶 = 1, um dente está deixando o contato ao mesmo tempo 

em que outro dente está iniciando o contato, o que não é conveniente, uma vez que o 

menor valor desejável para operações leves é 𝑅𝐶 = 1,2. Os valores mais comuns para 

engrenagens cilíndricas de dentes retos compreendem-se entre 1 < 𝑅𝐶 < 2, embora 

valores acima de 1,4 sejam preferíveis (NORTON, 2011).  

Essa alternância entre um e dois pares durante o engrenamento, isto é, a 

alternância de distribuição de força entre um e dois pares de dentes, é a principal fonte 

de vibração de uma caixa de engrenagens. Esse comportamento divide a força 

atuando em cada dente e a rigidez resultante do engrenamento será ora devida a dois 

pares em contato, ora devida a um único par.  

 

 2.3.2 Cálculo da rigidez de engrenamento 

 

 A rigidez de engrenamento é um parâmetro variante no tempo que reflete as 

condições do conjunto de engrenagens como variação do número de dentes em 

contato, sendo função da geometria do dente, ponto de contato, deflexões dos dentes, 

imperfeições no design e defeitos nos dentes (CHAARI; FAKHFAKH; HADDAR, 

2009). 

 Um método de cálculo da rigidez de engrenamento é o método da energia 

potencial (ZHAO, 2015), que assume o dente como sendo uma viga engastada com 

seção transversal não uniforme e parte-se dos esforços atuantes nessa viga. 

 Considerando um dente saudável, denota-se 𝑘ℎ, 𝑘𝑏, 𝑘𝑠 e 𝑘𝑎 as rigidezes de 

Hertzian, flexão, cisalhamento e axial, respectivamente. Além disso, considera-se 𝑈ℎ 

a energia de Hertzian, 𝑈𝑏, 𝑈𝑠 e 𝑈𝑎 as energias relacionadas à flexão, ao cisalhamento 

e à carga axial, respectivamente, que podem ser calculadas por (ZHAO, 2015): 

 𝑈ℎ =
𝐹2

2𝑘ℎ
 (2. 2) 

 𝑈𝑏 =
𝐹2

2𝑘𝑏
 (2. 3) 

 𝑈𝑠 =
𝐹2

2𝑘𝑠
 (2. 4) 

 𝑈𝑎 =
𝐹2

2𝑘𝑎
 (2. 5) 
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Sendo F a carga atuando no ponto de contato durante o engrenamento. A 

rigidez de Hertzian está relacionada com a deformação do dente na vizinhança do 

contato, sendo expressa por: 

 
𝑘ℎ =

𝜋𝐸𝑊

4(1 − 𝜐2)
 (2. 6) 

Em que E é o módulo de Young, W é a largura da engrenagem e 𝜐 é o 

coeficiente de Poisson.  A rigidez de Hertzian independe do ponto de contato, porém 

as rigidezes 𝑘𝑏, 𝑘𝑠 e 𝑘𝑎 dependem do ponto de contato. 

A Figura 8 representa os parâmetros envolvidos nas equações para cálculo das 

rigidezes. O ponto C é o ponto de contato entre as engrenagens, ou seja, onde a força 

está sendo aplicada. O ângulo 𝛼1 localiza o ponto C e é utilizado para decompor a 

força F em 𝐹𝑏 = 𝐹 cos 𝛼1, responsável pelo cisalhamento e 𝐹𝑎 = 𝐹 sen 𝛼1, que é a carga 

axial. 𝐹𝑎 e 𝐹𝑏 causam momento de flexão no dente, 𝛼2 é o ângulo da metade do dente, 

considerando o círculo de base. 

 

Figura 8 – Geometria de uma engrenagem saudável (ZHAO, 2015) 
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Dessa forma, as energias armazenadas no dente devido ao momento de flexão, 

ao cisalhamento e a carga axial são dadas por, respectivamente: 

 

 

𝑈𝑏 = ∫
𝑀2

2𝐸𝐼(𝑥)
𝑑𝑥

𝑑

0

= ∫
[𝐹𝑏(𝑑 − 𝑥)]2

2𝐸𝐼(𝑥)

𝑑

0

𝑑𝑥 (2. 7) 

 
𝑈𝑠 = ∫

1,2𝐹𝑏
2

2𝐺𝐴(𝑥)
𝑑𝑥

𝑑

0

 (2. 8) 

 
𝑈𝑎 = ∫

𝐹𝑎
2

2𝐸𝐴(𝑥)
𝑑𝑥

𝑑

0

 (2. 9) 

Sendo 𝐼(𝑥)  e 𝐴(𝑥), respectivamente, o momento de inércia de área e a área 

da seção transversal localizada a uma distância x da raiz do dente, sendo calculadas 

por:  

 
𝐼(𝑥) =

1

12
(2ℎ(𝑥))3𝑊 =

2

3
ℎ(𝑥)³𝑊 (2. 10) 

 𝐴(𝑥) = 2ℎ(𝑥)𝑊 (2. 11) 

 Em que ℎ(𝑥) é a distância horizontal até a linha central do dente, que pode ser 

calculada por: 

 ℎ(𝑥) = 𝑅𝑏[(𝛼 + 𝛼2) cos 𝛼 − sen 𝛼] (2. 12) 

 Em que 𝑅𝑏, 𝛼 e 𝛼2 são parâmetros construtivos (ver Figura 8, Seção 2.3.2). 

Dessa forma, as rigidezes 𝑘𝑏, 𝑘𝑠 e 𝑘𝑎 podem ser dadas por: 

 1

𝑘𝑏
= ∫

3{1 + cos 𝛼1 [(𝛼2 − 𝛼) sen 𝛼 − cos 𝛼]}2(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼

2𝐸𝑊[sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]3
𝑑𝛼

𝛼2

−𝛼1

 (2. 13) 

 1

𝑘𝑠
= ∫

1,2(1 + 𝜐)(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼 cos2 𝛼1

𝐸𝑊[sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]
𝑑𝛼

𝛼2

−𝛼1

 (2. 14) 

 1

𝑘𝑎
= ∫

(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼 sen2 𝛼1

2𝐸𝑊[sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]
𝑑𝛼

𝛼2

−𝛼1

 (2. 15) 

De posse dessas informações, a rigidez total de engrenamento de um par de 

dentes é expressa por: 

 1

𝑘𝑡
=

1

𝑘ℎ
+

1

𝑘𝑏1
+

1

𝑘𝑠1
+

1

𝑘𝑎1
+

1

𝑘𝑏2
+

1

𝑘𝑠2
+

1

𝑘𝑎2
 (2. 16) 
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 Os subscritos 1 e 2 representam a rigidez do dente do pinhão e do dente da 

coroa, respectivamente.  

 Para dois pares de dentes em contato, as rigidezes de cada par são somadas, 

de forma que: 

 
1

𝑘𝑡
= ∑

1

𝑘ℎ,𝑗
+

1

𝑘𝑏1,𝑗
+

1

𝑘𝑠1,𝑗
+

1

𝑘𝑎1,𝑗
+

1

𝑘𝑏2,𝑗
+

1

𝑘𝑠2,𝑗
+

1

𝑘𝑎2,𝑗

2

𝑗=1

 (2. 17) 

 Em que j indica o par em contato.  

 O fato de a fratura afetar o movimento de inércia de área e a área efetiva da 

seção transversal do dente faz com que a rigidez seja afetada com a presença de uma 

fratura. A Figura 9 ilustra a propagação de uma fratura, que é formada por uma série 

de incrementos retilíneos com uma angulação 𝛽 variável (ZHAO, 2015; ZHAO; TIAN; 

ZENG, 2013b, 2013a). Este modo de propagação pode ser obtido via elementos 

finitos.  

 

Figura 9 – Modelagem de um dente com fratura (ZHAO; TIAN; ZENG, 2013a) 
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 O cálculo da rigidez dependerá da posição da extremidade da fratura. Da 

extremidade da fratura, traça-se uma linha vertical para cima, de modo que ocorrerá 

uma interseção com 𝐺𝑖, localizado na extremidade do dente. Dessa forma, existirão 

quatro casos que recairão em quatro formas de calcular a rigidez.  

No primeiro caso, 𝑇1, a interseção ocorre no perfil do dente, (𝐺1). No segundo 

caso, 𝑇2, ocorre a interseção na linha superior do dente, porém antes da linha central 

(𝐺2). Já no terceiro caso, 𝑇3, existe algo similar a 𝑇2, mas com a interseção após a 

linha central (𝐺3). Finalmente, ocorre o terceiro caso, 𝑇4, quando toca a parte posterior 

do dente.   

À medida que a fratura se propaga, recai em um dos quatro casos descritos 

(ZHAO, 2015), que são detalhados na seção seguinte. Além disso, o comprimento da 

projeção horizontal, de S a 𝑇𝑖, caracteriza a taxa de degradação ou o nível de 

propagação da fratura presente no dente de engrenagem.  

 

2.3.2.1 Caso 1: Extremidade 𝑇1 

 

Caso 1.1: Ponto de contato acima de 𝐺1 (𝛼1 > 𝛼𝑔1)  

Rigidez de flexão:  

 

 

1

𝑘𝑏

= ∫
12{1 + cos 𝛼1 [(𝛼2 − 𝛼) sen 𝛼 − cos 𝛼]}2(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼

𝐸𝑊 [sen 𝛼2 −
𝑢1

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

3

𝛼2

−𝛼𝑔1

𝑑𝛼

+ ∫
3{1 + cos 𝛼1 [(𝛼2 − 𝛼) sen 𝛼 − cos 𝛼]}2(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼

2𝐸𝑊[sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]3

𝛼𝑔1

−𝛼1

𝑑𝛼 

 

(2. 18) 

Rigidez de cisalhamento: 

 

 

1

𝑘𝑠
= ∫

2,4(1 + 𝜐)(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼 cos2 𝛼1

𝐸𝑊 [sen 𝛼2 −
𝑢1

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

𝛼2

−𝛼𝑔1

𝑑𝛼

+ ∫
1,2(1 + 𝜐)(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼 cos2 𝛼1

𝐸𝑊[sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

𝛼𝑔1

−𝛼1

𝑑𝛼 

(2. 19) 

Caso 1.2: Ponto de contato abaixo de 𝐺1 (𝛼1 ≤ 𝛼𝑔1) 

Rigidez de flexão: 
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 1

𝑘𝑏
= ∫

12{1 + cos 𝛼1 [(𝛼2 − 𝛼) sen 𝛼 − cos 𝛼]}2(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼

𝐸𝑊 [sen 𝛼2 −
𝑢1

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

3

𝛼2

−𝛼𝑔1

𝑑𝛼 (2. 20) 

Rigidez de cisalhamento: 

 1

𝑘𝑠
= ∫

2,4(1 + 𝜐)(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼 cos2 𝛼1

𝐸𝑊 [sen 𝛼2 −
𝑢1

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

𝛼2

−𝛼1

𝑑𝛼 (2. 21) 

 2.3.2.2 Caso 2: Extremidade 𝑇2 

 

 Rigidez de flexão: 

 22 1

𝑘𝑏
= ∫

12{1 + cos 𝛼1 [(𝛼2 − 𝛼) sen 𝛼 − cos 𝛼]}2(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼

𝐸𝑊 [sen 𝛼2 −
𝑢2

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

3

𝛼2

−𝛼1

𝑑𝛼 (2. 23) 

  

Rigidez de cisalhamento: 

 1

𝑘𝑠
= ∫

2,4(1 + 𝜐)(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼 cos2 𝛼1

𝐸𝑊 [sen 𝛼2 −
𝑢2

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

𝛼2

−𝛼1

𝑑𝛼 (2. 24) 

   

 2.3.2.3 Caso 3: Extremidade 𝑇3 

 

Rigidez de flexão: 

 1

𝑘𝑏
= ∫

12{1 + cos 𝛼1 [(𝛼2 − 𝛼) sen 𝛼 − cos 𝛼]}2(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼

𝐸𝑊 [−
𝑢3

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

3

𝛼2

−𝛼1

𝑑𝛼 (2. 25) 

 

Rigidez de cisalhamento: 

 1

𝑘𝑠
= ∫

2,4(1 + 𝜐)(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼 cos2 𝛼1

𝐸𝑊 [−
𝑢3

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

𝛼2

−𝛼1

𝑑𝛼 (2. 26) 

  

 2.3.2.4 Caso 4: Extremidade 𝑇4 

 

 Caso 4.1: Ponto de contato acima de  𝐺4
′ (𝛼1 > 𝛼𝑔4): 
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Rigidez de flexão: 

 1

𝑘𝑏
= ∫

12{1 + cos 𝛼1 [(𝛼2 − 𝛼) sen 𝛼 − cos 𝛼]}2(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼

𝐸𝑊 [−
𝑢4

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

3

𝛼2

−𝛼𝑔4

𝑑𝛼 (2. 27) 

 Rigidez de cisalhamento: 

 1

𝑘𝑠
= ∫

2,4(1 + 𝜐)(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼 cos2 𝛼1

𝐸𝑊 [−
𝑢4

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

𝛼2

−𝛼𝑔4

𝑑𝛼 (2. 28) 

  

Caso 4.2: Ponto de contato abaixo de  𝐺4
′ (𝛼1 ≤ 𝛼𝑔4): 

Rigidez de flexão: 

 1

𝑘𝑏
= ∫

12{1 + cos 𝛼1 [(𝛼2 − 𝛼) sen 𝛼 − cos 𝛼]}2(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼

𝐸𝑊 [−
𝑢4

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

3

𝛼2

−𝛼1

𝑑𝛼 (2. 29) 

 Rigidez de cisalhamento: 

 1

𝑘𝑠
= ∫

2,4(1 + 𝜐)(𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼 cos2 𝛼1

𝐸𝑊 [−
𝑢4

𝑅𝑏
+ sen 𝛼 + (𝛼2 − 𝛼) cos 𝛼]

𝛼2

−𝛼1

𝑑𝛼 (2. 30) 

Substituindo a rigidez total de engrenamento nas equações dinâmicas do 

sistema, que será apresentado a seguir, é possível obter o sinal de vibração e a carga 

dinâmica de engrenamento.  

 

2.4 Modelo dinâmico de um par de engrenagens 

 

 O modelo dinâmico para o par de engrenagens de dentes retos utilizado neste 

trabalho foi desenvolvido por Bartelmus (2001) e utilizado por Zhao (2015), Tian, Zuo, 

Wu (2012), Zhao, Tian e Zeng (2013a), Zhao, Tian e Zeng (2013b) e Wu, Zuo e Parey 

(2008). Conforme o ilustrado na Figura 10, o modelo é composto por um par de 

engrenagens, sendo o maior denominado coroa e o menor pinhão. O pinhão 

(engrenagem motora) está acoplado a um motor e a coroa (engrenagem movida) está 

acoplada a uma carga.  
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Figura 10 – Modelo dinâmico para um sistema composto por um par de engrenagens (WU; ZUO; 
PAREY, 2008) 

 Assume-se que a coroa e o pinhão são corpos rígidos, com geometrias ideais 

e o atrito entre os dentes das engrenagens é ignorado, de forma que o modelo permite 

o estudo da relação entre o nível de propagação da trinca e a resposta do sistema 

(TIAN; ZUO; WU, 2012). 

 Avaliando os movimentos de rotação e translação, obtém-se um sistema de 

equações diferenciais com 8 graus de liberdade através do método Newton-Euler, 

considerando deslocamento, rigidez e fator de amortecimento, inclusive força elástica 

linear, 𝐹𝑥 = 𝑘𝑥, e atrito viscoso, 𝐹𝑐 = 𝑐�̇�.  

Porém, o movimento na direção x pode ser desconsiderado, uma vez que 

independe do movimento em y e dos movimentos angulares, tendo a forma de um 

sistema amortecido livre, para o qual a resposta tende a zero (WU; ZUO; PAREY, 

2008): 
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 𝑚1�̈�1 = −𝐹𝑥1 − 𝐹𝑐1 = −𝑘𝑥1𝑥1 − 𝑐𝑥1�̇�1 (2. 31) 

 𝑚2�̈�2 = −𝐹𝑥2 − 𝐹𝑐2 = −𝑘𝑥2𝑥2 − 𝑐𝑥2�̇�2 (2. 32) 

Assim, resta um sistema com 6 equações diferenciais (ver Figura 10, Seção 

2.4) como segue: 

 𝑚1�̈�1 = 𝐹𝑘 + 𝐹𝑐 − 𝐹𝑢 − 𝐹𝑢𝑐 (2. 33) 

 𝑚2�̈�2 = 𝐹𝑘 + 𝐹𝑐 − 𝐹𝑙 − 𝐹𝑙𝑐 (2. 34) 

 Que são resultantes do movimento vertical da coroa e do pinhão. 

 𝐼1�̈�1 = 𝑀𝑝𝑘 + 𝑀𝑝𝑐 − 𝑅𝑏1(𝐹𝑘 + 𝐹𝑐) (2. 35) 

 𝐼2�̈�2 = 𝑅𝑏2(𝐹𝑘 + 𝐹𝑐) − 𝑀𝑔𝑘 − 𝑀𝑔𝑐 (2. 36) 

 Resultantes do movimento de rotação da coroa e do pinhão. 

 𝐼𝑚�̈�𝑚 = 𝑀1 − 𝑀𝑝𝑘 − 𝑀𝑝𝑐 (2. 37) 

 𝐼𝑏�̈�𝑏 = −𝑀2 + 𝑀𝑔𝑘 + 𝑀𝑔𝑐 (2. 38) 

 Resultantes do movimento de rotação do motor acoplado ao pinhão e da carga 

acoplada à coroa.  

 As forças são definidas por: 

 𝐹𝑘 = 𝑘𝑡(𝑅𝑏1𝜃1 − 𝑅𝑏2𝜃2 − 𝑦1 + 𝑦2) (2. 39) 

 𝐹𝑐 = 𝑐𝑡(𝑅𝑏1�̇�1 − 𝑅𝑏2�̇�2 − �̇�1 + �̇�2) (2. 40) 

 𝐹𝑢 = 𝑘1𝑦1 (2. 41) 

 𝐹𝑢𝑐 = 𝑐1�̇�1 (2. 42) 

 𝐹𝑙 = 𝑘2𝑦2 (2. 43) 

 𝐹𝑙𝑐 = 𝑐2�̇�2 (2. 44) 

E os momentos: 

 𝑀𝑝𝑘 = 𝑘𝑝(𝜃𝑚 − 𝜃1) (2. 45) 

 𝑀𝑝𝑐 = 𝑐𝑝(�̇�𝑚 − �̇�1) (2. 46) 

 𝑀𝑔𝑘 = 𝑘𝑔(𝜃2 − 𝜃𝑏) (2. 47) 

 𝑀𝑔𝑐 = 𝑐𝑔(�̇�2 − �̇�𝑏) (2. 48) 
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Os parâmetros presentes nas equações com seus respectivos significados 

físicos estão descritos na tabela 1. 

Tabela 1 – Parâmetros físicos do modelo dinâmico (WU; ZUO; PAREY, 2008) 

Parâmetro Significado físico 

𝑦1 𝑦2⁄  Deslocamento linear do pinhão/coroa na direção y 

𝑥1 𝑥2⁄  Deslocamento linear do pinhão/coroa na direção x 

𝜃1 𝜃2⁄  Deslocamento angular pinhão/coroa 

𝜃𝑚 𝜃𝑏⁄  Deslocamento angular motor/carga 

𝑚1 𝑚2⁄  Massa do pinhão/coroa 

𝐼1 𝐼2⁄  Momento de inércia de massa do pinhão/coroa 

𝐼𝑚 𝐼𝑏⁄  Momento de inércia de massa do motor/carga 

𝑀1 𝑀2⁄  Torque de entrada/saída 

𝑅𝑏1/𝑅𝑏2 Raio do círculo de base do pinhão/coroa 

𝑘𝑝 𝑘𝑔⁄  Rigidez torcional dos eixos acoplados na entrada/saída 

𝑐𝑝 𝑐𝑔⁄  Coeficiente de amortecimento torcional dos eixos acoplados na entrada/saída  

𝑘1 𝑘2⁄  Rigidez radial dos mancais de entrada/saída 

𝑐1 𝑐2⁄  Coeficiente de amortecimento radial dos mancais de entrada/saída 

𝑘𝑡 Rigidez total no engrenamento 

𝑐𝑡 Coeficiente de amortecimento total no engrenamento 

Considera-se que os mancais de entrada/saída e eixos de entrada/saída sejam 

idênticos, de forma que 𝑘1 = 𝑘2 = 𝑘𝑟,  𝑐1 = 𝑐2 = 𝑐𝑟, 𝑘𝑝 = 𝑘𝑔 = 𝑘𝑐 e 𝑐𝑝 = 𝑐𝑔 = 𝑐𝑐. E 

ainda, assume-se que o coeficiente de amortecimento total da engrenagem, 𝑐𝑡, é 

proporcional à rigidez total de engrenamento, 𝑘𝑡, de forma que: 

 𝑐𝑡 = 𝜇𝑘𝑡 (2. 49) 

 Onde 𝜇 = 3,99 × 10−6 𝑠 é uma constante escalar medida em segundos, obtida 

através de simulação (WU; ZUO; PAREY, 2008). Assim sendo, a carga dinâmica, para 

o caso em que não há contato na parte traseira do dente (BARTELMUS, 2001) é a 

soma da força elástica, 𝐹𝑘, e força de amortecimento, 𝐹𝑐, ou seja: 

 𝐹 = 𝐹𝑘 + 𝐹𝑐 (2. 50) 

 Substituindo as equações (2.38) e (2.39) em (2.49) resulta em: 

 𝐹 = 𝑘𝑡(𝑅𝑏1𝜃1 − 𝑅𝑏2𝜃2 − 𝑦1 + 𝑦2) + 𝑐𝑡(𝑅𝑏1�̇�1 − 𝑅𝑏2�̇�2 − �̇�1 + �̇�2) (2. 51) 

 O sistema de equações que dá origem ao sinal de vibração e a carga dinâmica 

atuando no ponto de contato do dente da engrenagem dependem da rigidez total de 

engrenamento, 𝑘𝑡, sendo que esta rigidez é afetada quando há o surgimento da fratura 

e vai se alterando com sua propagação.  
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2.5 Índices para o monitoramento de sinais de vibração 

 

 A análise estatística é bastante utilizada no âmbito da manutenção preditiva, 

desempenhando o papel de complemento a outros métodos como a análise de 

vibrações. A utilização deste método tem grande destaque na utilização dos 

momentos estatísticos puros e suas normalizações (SILVA, 2015). Nesse caso, os 

índices são baseados em parâmetros estatísticos utilizados para caracterização de 

funções de probabilidade. A seguir são apresentados alguns desses parâmetros, 

sendo x a amplitude do sinal.  

 

 2.5.1 Média amostral 

 

 A média (𝜇) representa as amostras mediante seus valores médios, em torno 

dos quais tendem a concentrar dados. Para uma determinada amostra, a média é 

calculada por: 

 
𝜇 =

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 (2. 52) 

 2.5.2 Variância amostral 

 

 A variância (𝑠) define-se com a soma ponderada dos desvios de todas as 

medidas em relação à média e pode ser calculada por: 

 𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 (2. 53) 

   

2.5.3 RMS  

 

 O nível global de vibração ou RMS (root mean square) é um parâmetro que 

leva em conta tanto o tempo de onda como as amplitudes da onda. O RMS pode ser 

calculado da seguinte forma: 

 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑁
∑(𝑥(𝑛) − �̅�)2

𝑁

𝑛=1

 (2. 54) 
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�̅� =

1

𝑁
∑ 𝑥(𝑛)

𝑁

𝑛=1

 (2. 55) 

 Em que N é o número total de elementos da amostra, 𝑥(𝑛) é a amplitude do 

sinal no n-ésimo ponto e �̅� é o valor médio de todas as amplitudes.  

 Se todas as variáveis de processo permanecem constantes, e o RMS aumenta, 

provavelmente um defeito evoluiu. Apesar de indicar uma mudança quantitativa, o 

RMS sozinho não é capaz de indicar a fonte da falha (SILVA, 2001).  

 

 2.5.4 Skewness 

 

 Skewness (sk) é um parâmetro estatístico que tem por objetivo analisar a 

simetria de distribuição da amostra, sendo calculado por: 

 

𝑠𝑘 =

1
𝑛 − 1

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)3𝑁
𝑛=1

𝜎3
 

(2. 56) 

 𝜎 = √𝑠 (2. 57) 

 Para 𝑠𝑘 = 0, a distribuição das medidas é simétrica; para 𝑠𝑘 > 0, a distribuição 

é assimétrica positiva; e se 𝑠𝑘 < 0, a distribuição é assimétrica negativa.  

 

 2.5.5 Kurtosis 

  

 O parâmetro Kurtosis (kt) tem por objetivo analisar o achatamento da 

distribuição da amostra, podendo ser obtido por: 

 

𝑘𝑡 =
(

1
𝑁) ∑ (𝑥(𝑛) − �̅�)4𝑁

𝑛=1

[(
1
𝑁) ∑ (𝑥(𝑛) − �̅�)𝑁

𝑛=1

2

]

2 (2. 58) 

 Para 𝑘𝑡 = 3, a distribuição é mesocúrtica2; para 𝑘𝑡 < 3, a distribuição é 

platicúrtica3; e se 𝑘𝑡 > 3, a distribuição é leptocúrtica4.  

                                                 
2 A função de distribuição tem o mesmo achatamento da distribuição normal. 
3 A função de distribuição é mais achatada do que a distribuição normal. 
4 A função de distribuição possui a curva da função de distribuição mais afunilada com um pico mais 
alto do que a distribuição normal. 
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 2.5.6 𝑆𝑟 

 

 O parâmetro estatístico 𝑆𝑟 é desenvolvido em Honarvar e Martin (1997) e é 

relatado como menos sensível a vibrações espúrias e mais estável sob diferentes 

cargas, quando comparado a Kurtosis, podendo ser calculado por: 

 

𝑆𝑟 =
(1 𝑁⁄ ) ∑ [(𝑥(𝑛) − �̅�)2]

3
2𝑁

𝑛=1

[(1 𝑁⁄ ) ∑ (𝑥(𝑛) − �̅�)2𝑁
𝑛=1 ]

3
2

 (2. 59) 

   

 2.5.7 𝑆𝛼 

 

 O índice 𝑆𝛼 é proposto em Tao et al. (2007), demonstrando menor 

suscetibilidade a vibrações espúrias que Kurtosis e maior sensibilidade a sinais de 

impulso que 𝑆𝑟, sendo dado por: 

 
𝑆𝛼 =

(1 𝑁⁄ ) ∑ [𝑥(𝑛) − �̅�]3𝑁
𝑛=1

[(1 𝑁⁄ ) ∑ (𝑥(𝑛) − �̅�)𝑁
𝑛=1 ]3

 (2. 60) 

 

2.5.8 Fator de forma 

  

 O Fator de Forma (FF) fornece uma ideia do comportamento da onda em 

relação a sua forma e pode ser calculado por:  

 
𝐹𝐹 =

𝑅𝑀𝑆

𝜇
 (2. 61) 
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3 METODOLOGIA 

 

A proposta deste trabalho é avaliar o desempenho de índices – ou parâmetros 

estatísticos – no diagnóstico de fraturas em um dente de engrenagem de dentes retos 

de forma semelhante ao desenvolvido por Wu, Zuo, e Parey (2008) e Tian, Zuo e Wu 

(2012), de modo que esses índices devem fornecer uma maneira de se inferir o estado 

de degradação, refletindo a condição de engrenamento (Seção 2.5). 

O modo de propagação da fratura aqui adotado considera uma fratura curva 

(ZHAO, 2015; ZHAO; TIAN; ZENG, 2013a, 2013b), mostrada na Figura 11, composta 

por incrementos de reta com angulações variáveis, não se restringindo a uma fratura 

com trajetória em linha reta (TIAN; ZUO; WU, 2012; WU; ZUO; PAREY, 2008).  

 

Figura 11 – Propagação da fratura adotada neste trabalho e modo de propagação em linha reta 
(Fonte: Autor) 
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O par de engrenagens de dentes retos operando sem fratura é referido como 

par saudável. Os comprimentos de fraturas simuladas são expressos em percentuais 

em relação ao dente saudável, de forma que são trabalhadas fraturas de 6,7% (0,5 

mm), 13,41% (1,0 mm), 20,47% (1,5 mm), 27,90% (2,0 mm), 35,87% (2,5 mm), 

44,38% (3,0 mm), 53,08% (3,5 mm), 62,14% (4,0 mm), 71,20% (4,5 mm) e 76,45 (4,7 

mm). 

 Os parâmetros utilizados na simulação são mostrados na tabela 2 (TIAN; ZUO; 

WU, 2012; WU; ZUO; PAREY, 2008; ZHAO; TIAN; ZENG, 2013b, 2013a). A partir 

dela, é possível calcular os parâmetros da tabela 3. 

Tabela 2 – Parâmetros físicos do modelo dinâmico (TIAN; ZUO; WU, 2012; WU; ZUO; PAREY, 
2008; ZHAO; TIAN; ZENG, 2013b, 2013a) 

Parâmetro Pinhão Coroa 

Número de dentes 19 48 

Passo diametral (in-1) 8 

Largura do dente (mm) 16 

Ângulo de pressão (graus) 20 

Razão de contato 1,64 

Módulo de Young (GPa) 206,8 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Tabela 3 – Dimensões das engrenagens obtidas a partir dos parâmetros da tabela 2. 

Parâmetro Pinhão Coroa 

Número de dentes 19 48 

Diâmetro primitivo (mm) 60,32 152,4 

Diâmetro de base (mm) 56,69 143,21 

Diâmetro de adendo (mm) 66,67 158,75 

Ângulo 𝜱𝟏
∗  12,32 4,87 

Ângulo 𝜱𝟐
∗  18,95 7,5 

Ângulo 𝜱𝟑
∗  31,18 12,34 

*Ângulo de rotação das engrenagens para iniciar as fases 1 (dois pares), 2 (um par) e 3 (dois pares) 

do engrenamento (ver Figura 5, Seção 2.3.1).  

A rigidez de engrenamento tende a decrescer com o aumento da fratura, é 

função do ângulo de rotação da engrenagem e é descontínua, sendo que tal 

descontinuidade se deve aos saltos que surgem devido a alternância entre um par e 

dois pares de dentes em contato durante o engrenamento (ZHAO; TIAN; ZENG, 

2013a). A Figura 12 ilustra a rigidez de engrenamento para uma fratura com 

comprimento de 3,7 mm, sendo que a linha azul representa a rigidez total de 

engrenamento e a linha pontilhada representa a rigidez do par engrenado com um 

dente fraturado. 
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Figura 12 – Rigidez de engrenamento para uma fratura com comprimento de 3,7 mm (Fonte: Autor) 

 Para iniciar o processo, uma trinca de comprimento 𝑎0 = 0,1 𝑚𝑚 e angulação 

𝛽 = 45° é definida na raiz de um dos dentes do pinhão através de um modelo em 

elementos finitos no software FRANC2D. Então, calcula-se o comprimento da 

projeção horizontal entre S e a extremidade da fratura 𝑇𝑖 (ver Figura 9, Seção 2.3.2).  

Com esse valor, é possível obter a rigidez total de engrenamento, 𝑘𝑡, através 

das equações (2.6), (2.13) à (2.29), que dependerão desse modo de propagação. O 

valor 𝑘𝑡 é aplicado ao sistema de equações dinâmicas, através do software Matlab® 

para o par de engrenagens, conforme o apresentado na Seção 2.4, do qual é extraída 

a carga máxima atuando no engrenamento para as condições definidas. 

 Essa carga máxima é então aplicada ao HPSCT (Highest Point of Single Tooth 

Contact) do pinhão, local este em que ocorre a máxima tensão de flexão na raiz do 

dente, onde se encontra a fratura (MURARO et al., 2012).  Com um comprimento de 

fratura definido pelo usuário, o software retorna o ângulo de propagação desse 

incremento, tornando possível, mais uma vez, o cálculo de da projeção horizontal.  

Na sequência, a rigidez de engrenamento 𝑘𝑡 é calculada através da 

implementação em Matlab®. Essa implementação é realizada com a função “ode15s” 

do software e são utilizados os parâmetros da Tabela 4, com condições iniciais nulas. 

Além disso, é utilizado um torque de entrada de 320 Nm e, uma vez que o sistema é 
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estabilizado em, aproximadamente, t = 0,25 s aplica-se um torque de carga de 640 

Nm, a fim de simular o efeito de um freio. Esses altos valores são impostos por 

acelerarem o processo de propagação da fratura (ZHAO; TIAN; ZENG, 2013a).  

Tabela 4 – Parâmetros físicos do sistema dinâmico do par de engrenagens 

Massa do pinhão (kg) 𝑚1 = 0,96 

Massa da coroa (kg) 𝑚2 = 2,88 

Momento de inércia de massa do pinhão (kgm²) 𝐼1 = 4,3659 × 10−4 

Momento de inércia de massa da coroa (kgm²) 𝐼2 = 8,3602 × 10−3 

Momento de inércia de massa do motor (kgm²) 𝐼𝑚 = 0,0021 

Momento de inércia de massa da carga (kgm²) 𝐼𝑏 = 0,0105 

Rigidez torcional dos eixos de acoplamento 

(Nm/rad) 

𝑘𝑐 = 4,4 × 104 

Coeficiente de amortecimento torcional dos eixos 

de acoplamento (Nm/rad) 

𝑐𝑐 = 5,0 × 105 

Rigidez radial dos mancais (N/m) 𝑘𝑟 = 6,56 × 107 

Coeficiente de amortecimento radial dos mancais 

(Ns/m) 

𝑐𝑟 = 1,8 × 105 

Raio de base do pinhão (m) 𝑅𝑏1 = 28,3 × 10−3 

Raio de base da coroa (m) 𝑅𝑏2 = 71,6 × 10−3 

Torque do motor (Nm) 𝑀1 = 320 

Torque da carga (Nm) 𝑀2 = 640 

A solução desse sistema (ver Seção 2.4), para cada comprimentos de fratura, 

fornece a carga dinâmica, da qual é extraída a carga máxima, como mostra a Figura 

13, onde observam-se picos de força.  

 

Figura 13 – Força atuando no dente fraturado (Fonte: Autor) 



40 

 

Assim, retorna-se a à fase de aplicação da carga máxima ao modelo em 

elementos finitos e cálculo da distância u, repetindo-se o procedimento até que o 

comprimento da fratura atinja um valor crítico, uma vez que para cada comprimento 

de fratura haverá uma rigidez correspondente (Seção 2.3.2). Neste caso, o valor 

crítico é 4,7 mm, uma vez que quando o comprimento da fratura atinge entre 60% à 

80% do comprimento da largura total do dente, o dente tende a quebrar-se 

repentinamente (TIAN; ZUO; WU, 2012; WU; ZUO; PAREY, 2008). A Figura 14 mostra 

a fratura desenvolvida no FRANC2D.  

 

Figura 14 – Modelo de propagação desenvolvida em FRANC2D, elementos do tipo CPS8, com 13544 
nós e 4458 elementos: (a) Engrenagem completa com malha refinada na região da fratura (b) 

Imagem aproximada do modelo de fratura considerado neste trabalho (Fonte: Autor) 

Este método tem como referência (ZHAO, 2015) e pode ser resumido como 

mostra a Figura 15. Do mesmo sistema do qual foi retirada  a carga máxima, extrai-se 

o sinal de vibração do sistema, que será avaliado através de índices, tanto do 

referencial do pinhão (𝑦1), quanto do referencial da coroa (𝑦2). 
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Figura 15 – Esquema para obtenção do modelo de degradação, onde 𝑘𝑡 é a rigidez de engrenamento 
(Fonte: Autor) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No modelo de propagação da fratura adotado neste trabalho, a fratura propaga-

se mais rapidamente do que se propagaria para o caso em linha reta. Por exemplo 

76,5% de degradação do dente (em relação à horizontal) corresponde a um 

comprimento de fratura de 4,7 mm para o caso da fratura curva, enquanto que, para 

o caso em linha reta, o mesmo percentual de degradação é correspondente a 5,97 

mm de fratura, uma diferença de cerca de 27% (ver Figura 11, Seção 3). 

Além disso, existem dois referenciais possíveis para efetuar a análise do sinal 

de vibração, por serem passíveis de medição por acelerômetro. Um deles é o 

referencial próximo ao pinhão, �̈�1, e o outro é o referencial próximo à coroa, �̈�2 (ver 

Figura 7, Seção 2.4).  

A exemplo de Sgotti (2018), este trabalho utilizará ambos os referenciais na 

análise dos índices, como forma de avaliá-los um em relação ao outro.  Aqui são 

analisadas Média, Variância, RMS, Skewness, Kurtosis, 𝑆𝑟, 𝑆𝛼 e Fator de Forma. 

Buscou-se observar quando o índice começa a apresentar uma mudança 

significativa de comportamento. Além disso, foram observadas as tendências dos 

índices com o aumento da fratura, através da análise percentual em relação ao sinal 

saudável, obtido ao subtrair o índice extraído do sinal saudável do índice extraído do 

sinal com a fratura e dividindo-se pelo sinal saudável, calculado por: 

 % =
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 − Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑢𝑑á𝑣𝑒𝑙 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑢𝑑á𝑣𝑒𝑙
× 100% (4. 1) 

 

4.1 Rigidez de engrenamento e sinais de vibração 

 

 A Figura 16 mostra a rigidez de engrenamento para um dente saudável e para 

uma série de comprimentos de fratura, em função do ângulo de rotação da 

engrenagem. Os saltos, conforme foi mencionado anteriormente, se devem a 

alternância entre um par e dois pares em contato durante o engrenamento. É notável 

o decréscimo na rigidez total com o aumento da fratura, que ocorre quando o dente 

fraturado entra em contato com o engrenamento.   
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Figura 16 – Rigidez de engrenamento em função do ângulo de rotação do pinhão (Fonte: Autor) 

Os sinais de vibração, obtidos pelo cálculo da rigidez de engrenamento 

aplicado às equações dinâmicas do sistema, são mostrados nas Figuras 17 a 27, para 

cada estado de degradação avaliado neste trabalho, a partir do referencial do pinhão 

(𝑦1). Evidencia-se uma mudança no padrão de vibração, de forma que, quando há a 

presença da fratura, os sinais tendem a apresentar um pico com uma frequência fixa, 

que é a mesma frequência de rotação, pois os picos ocorrem sempre que o dente 

fraturado entra em contato com o engrenamento, ou seja, a cada volta completa do 

pinhão. 

 
Figura 17 – Posição linear do pinhão saudável 

(Fonte: Autor) 

 
Figura 18 – Posição linear do pinhão com 

fratura de 0,5 mm (Fonte: Autor) 

 
Figura 19 – Posição linear do pinhão com 

fratura de 1,0 mm (Fonte: Autor) 

 
Figura 20 – Posição linear do pinhão com 

fratura de 1,5 mm (Fonte: Autor) 
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Figura 21 – Posição linear do pinhão com 
fratura de 2,0 mm (Fonte: Autor) 

 

Figura 22 – Posição linear do pinhão com 
fratura de 2,5 mm (Fonte: Autor) 

 

Figura 23 – Posição linear do pinhão com 
fratura de 3,0 mm (Fonte: Autor) 

 

Figura 24 – Posição linear do pinhão com 
fratura de 3,5 mm (Fonte: Autor) 

 

Figura 25 – Posição linear do pinhão com 
fratura de 4,0 mm (Fonte: Autor) 

 

Figura 26 – Posição linear do pinhão com 
fratura de 4,5 mm (Fonte: Autor) 

 

Figura 27 – Posição linear do pinhão com fratura de 4,5 mm (Fonte: Autor) 
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4.2 Avaliação dos índices para o pinhão (𝒚𝟏) e a coroa (𝒚𝟐) 

 

 Os índices para monitoramento do sinal descritos da Seção 2.5 são avaliados 

a seguir para o referencial do pinhão e da coroa, tendo como base as Equações (2.51) 

a (2.60). 

 

 4.2.1 Média Amostral 

 

 A Tabela 5 mostra os resultados obtidos para as médias do pinhão e da coroa 

em valores originais e em valores percentuais em relação ao valor obtido para o dente 

saudável. Até 35,87% de fratura a variação na média é menor que 1%, atingindo sua 

variação máxima de aproximadamente 5,3% na fratura máxima observada, para os 

dois referenciais. 

Tabela 5 – Valores obtidos para a Média Amostral 

Comprimento 
da fratura (%) 

Pinhão, 𝒚𝟏 Coroa, 𝒚𝟐 

Média 
Amostral 
(× 𝟏𝟎−𝟔) 

Média Amostral em 
relação 

ao dente saudável 
(%) 

Média 
Amostral 
(× 𝟏𝟎−𝟔) 

Média Amostral em 
relação 

ao dente saudável 
(%) 

0 6,082 0,0000 6,097 0,0000 

6,70 6,087 0,0832 6,102 0,0826 

13,41 6,095 0,2095 6,110 0,2079 

20,47 6,107 0,3998 6,122 0,3973 

27,90 6,123 0,6686 6,138 0,6643 

35,87 6,141 0,9620 6,156 0,9549 

44,38 6,169 1,4169 6,183 1,4075 

53,08 6,212 2,1305 6,225 2,0987 

62,14 6,270 3,0867 6,282 3,0280 

71,20 6,355 4,4872 6,369 4,4594 

76,45 6,406 5,3232 6,420 5,2848 

A Figura 28 mostra a variação percentual da média em relação ao sinal 

saudável para 𝑦1 e 𝑦2. O desempenho de ambos foi semelhante e a partir de 10% de 

fratura já se observa uma mudança gráfica significativa, apesar dessas variações não 

atingirem grandes valores, como o observado em índices que serão apresentados 

posteriormente.  
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Figura 28 – Média percentual versus comprimento da fratura 

 

 4.2.2 Variância Amostral 

 

A Tabela 6 mostra os resultados obtidos para a Variância Amostral, chegando 

a um valor máximo de aproximadamente 121,5% de variação para o pinhão (𝑦1).  

Tabela 6 – Valores obtidos para a Variância Amostral 

Comprimento 
da fratura (%) 

Pinhão, 𝒚𝟏 Coroa, 𝒚𝟐 

Variância 
Amostral 
(× 𝟏𝟎−𝟔) 

Variância Amostral 
em relação 

ao dente saudável 
(%) 

Variância 
Amostral 
(× 𝟏𝟎−𝟔) 

Variância Amostral 
em relação 

ao dente saudável 
(%) 

0 1,803 0,0000 1,844 0,0000 

6,70 1,806 0,1547 1,847 0,1651 

13,41 1,810 0,3776 1,851 0,4000 

20,47 1,819 0,9018 1,861 0,9358 

27,90 1,839 1,9716 1,880 1,9891 

35,87 1,879 4,2035 1,920 4,1394 

44,38 1,957 8,5496 1,996 8,2683 

53,08 2,150 19,2535 2,180 18,2478 

62,14 2,521 39,8004 2,532 37,3545 

71,20 3,297 82,8577 3,314 79,7384 

76,45 3,993 121,4749 4,020 118,0714 

 A Figura 29 mostra o desempenho da variância para o pinhão e para a coroa, 

que exibiram comportamentos semelhantes, com destaque para a faixa de 30-50% de 

fatura, em que a mudança começa a se tornar evidente.  
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Figura 29 – Variância percentual versus comprimento da fratura 

 

 4.2.3 RMS 

 

 Os resultados obtidos para o RMS são mostrados na Tabela 7. A Figura 30 

mostra a variação percentual em relação ao sinal do dente saudável. A variação 

máxima é de, aproximadamente, 7,7% em ambos os casos, exibindo uma variação 

evidente na faixa de 20-40% de dente fraturado. 

Tabela 7 – Valores obtidos para o RMS 

Comprimento 
da fratura (%) 

Pinhão, 𝒚𝟏 Coroa, 𝒚𝟐 

RMS 
(× 𝟏𝟎−𝟔) 

RMS em relação 
ao dente saudável 

(%) 

RMS 
(× 𝟏𝟎−𝟔) 

RMS em relação 
ao dente saudável 

(%) 

0 6,229 0,0000 6,247 0,000 

6,70 6,234 0,0830 6,252 0,0826 

13,41 6,242 0,2086 6,260 0,2075 

20,47 6,254 0,4021 6,272 0,4006 

27,90 6,271 0,6832 6,289 0,6797 

35,87 6,292 1,0143 6,310 1,0069 

44,38 6,325 1,5473 6,343 1,5340 

53,08 6,383 2,4700 6,398 2,4222 

62,14 6,468 3,8398 6,480 3,7410 

71,20 6,610 6,1130 6,624 6,0443 

76,45 6,711 7,7343 6,725 7,6636 
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Figura 30 – RMS percentual versus comprimento da fratura 

 

 4.2.4 Skewness 

 

 Os resultados obtidos para Skewness são mostrados na Tabela 8. A Figura 31 

ilustra a variação percentual de Skewness. A variação máxima em relação ao sinal 

saudável foi de mais de 290% em ambos os casos.  Além disso, a mudança só começa 

a se tornar evidente aos 40-60% de dente fraturado.  

Tabela 8 – Valores obtidos para Skewness 

Comprimento 

da fratura (%) 

Pinhão, 𝒚𝟏 Coroa, 𝒚𝟐 

Skewness 

Skewness em 

relação 

ao dente saudável 

(%) 

Skewness 

Skewness em 

relação 

ao dente saudável 

(%) 

0 0,6280 0,000 0,5966 0,000 

6,70 0,6269 0,1702 0,5958 0,1335 

13,41 0,6263 0,2732 0,5958 0,1325 

20,47 0,6239 0,6542 0,5945 0,3451 

27,90 0,6240 0,6393 0,5962 0,0559 

35,87 0,6424 2,3002 0,6160 3,2596 

44,38 0,6911 10,0591 0,6621 10,9794 

53,08 0,8410 33,9168 0,8015 34,3615 

62,14 1,2155 93,5604 1,1480 92,4325 

71,20 1,9051 203,3693 1,8327 207,2084 

76,45 2,4629 292,1890 2,4162 305,0200 
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Figura 31 – Skewness percentual versus comprimento da fratura 

 

 4.2.5 Kurtosis 

 

Os resultados para Kurtosis são exibidos na Tabela 9. A Figura 32 mostra a 

variação percentual de Kurtosis em relação ao resultado obtido para o dente saudável, 

para pinhão e coroa. A variação máxima em relação ao sinal original atingiu mais de 

590% em ambos os casos, porém, de forma semelhante ao ocorrido para Skewness, 

a mudança só começa a se tornar evidente entre 40-60% de fratura. 

Tabela 9 – Valores obtidos para Kurtosis 

Comprimento 
da fratura (%) 

Pinhão, 𝒚𝟏 Coroa, 𝒚𝟐 

Kurtosis 
Kurtosis em relação 
ao dente saudável 

(%) 
Kurtosis 

Kurtosis em relação 
ao dente saudável 

(%) 

0 1,7874 0,0000 1,6961 0,0000 

6,70 1,7844 0,1680 1,6937 0,1417 

13,41 1,7845 0,1657 1,6953 0,0482 

20,47 1,7899 0,1373 1,7039 0,4562 

27,90 1,8178 1,7008 1,7374 2,4305 

35,87 1,9179 7,2973 1,8440 8,7141 

44,38 2,1865 22,3295 2,1052 24,1175 

53,08 2,9443 64,7206 2,8066 65,4674 

62,14 4,8472 171,1837 4,5296 167,0523 

71,20 8,7151 387,5753 8,3088 389,8602 

76,45 12,4711 597,7141 12,2021 619,4002 
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Figura 32 – Kurtosis percentual versus comprimento da fratura 

 

 4.2.6 𝑆𝑟 

 

 Na Tabela 10 constam os resultados obtidos para 𝑆𝑟, que apresentou mudança 

máxima de, aproximadamente, 128% para os referenciais do pinhão e da coroa. 

Apesar de apresentar mudanças maiores com a fratura acima de 50%, a partir de 30% 

a variação já se mostra evidente, como representado na Figura 33.  

Tabela 10 – Valores obtidos para 𝑺𝒓 

Comprimento 
da fratura (%) 

Pinhão, 𝒚𝟏 Coroa, 𝒚𝟐 

𝑺𝒓 
𝑺𝒓 em relação 

ao dente saudável 
(%) 

𝑺𝒓 
𝑺𝒓 em relação 

ao dente saudável 
(%) 

0 1,2484 0,0000 1,2236 0,0000 

6,70 1,2477 0,0582 1,2230 0,0464 

13,41 1,2482 0,0160 1,2239 0,0296 

20,47 1,2506 0,1762 1,2271 0,2870 

27,90 1,2591 0,8506 1,2368 1,0769 

35,87 1,2829 2,7630 1,2621 3,1463 

44,38 1,3336 6,8193 1,3114 7,1797 

53,08 1,4623 17,1306 1,4320 17,0344 

62,14 1,7752 42,1944 1,7207 40,6310 

71,20 2,3521 88,4043 2,2920 87,3225 

76,45 2,8400 127,4848 2,8015 128,9558 
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Figura 33 – 𝑆𝑟 percentual versus comprimento da fratura 

 

 4.2.7 𝑆𝛼 

 

 A Tabela 11 apresenta os resultados de 𝑆𝛼 e a Figura 34 exibe os resultados 

percentuais para 𝑦1 e 𝑦2. A variação atinge um valor de mais de 300% para o valor 

máximo de fratura em ambos os casos, apresentando variação perceptível na faixa 

de 40-60%.  

Tabela 11 – Valores obtidos para 𝑺𝜶 

Comprimento 
da fratura (%) 

Pinhão, 𝒚𝟏 Coroa, 𝒚𝟐 

𝑺𝜶 
𝑺𝜶 em relação 

ao dente saudável 
(%) 

𝑺𝜶 
𝑺𝜶 em relação 

ao dente saudável 
(%) 

0 1,5629 0,0000 1,5063 0,000 

6,70 1,5614 0,0924 1,5053 0,0704 

13,41 1,5646 0,1141 1,5091 0,1860 

20,47 1,5749 0,7707 1,5202 0,9207 

27,90 1,6045 2,6643 1,5507 2,9484 

35,87 1,6728 7,0355 1,6206 7,5866 

44,38 1,7523 12,1197 1,6964 12,6217 

53,08 1,9895 27,2997 1,9116 26,9075 

62,14 2,7081 73,2805 2,5534 69,5119 

71,20 4,4446 184,3914 4,1983 178,7110 

76,45 6,3675 307,4311 6,1196 306,2588 
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Figura 34 – 𝑆𝛼 percentual versus comprimento da fratura 

 

4.2.8 Fator de Forma 

 

 Os resultados para o Fator de Forma são mostrados na Tabela 12. A variação 

percentual, mostrada na Figura 35, permanece praticamente imperceptível até 20% 

de fratura e a variação começa a se tornar evidente com a fratura entre 30-50%.  

Tabela 12 – Valores obtidos para o Fator de forma 

Comprimento 
da fratura (%) 

Pinhão, 𝒚𝟏 Coroa, 𝒚𝟐 

Fator de 
Forma 

Fator de Forma em 
relação ao dente 

saudável (%) 

Fator de 
Forma 

Fator de Forma em 
relação ao dente 

saudável (%) 

0 1,0241 0,0000 1,0245 0,0000 

6,70 1,0241 0,0003 1,0245 0,0000 

13,41 1,0241 0,0010 1,0245 0,0004 

20,47 1,0241 0,0023 1,0245 0,0033 

27,90 1,0242 0,0144 1,0246 0,0153 

35,87 1,0246 0,0517 1,0250 0,0515 

44,38 1,0254 0,1286 1,0258 0,1247 

53,08 1,0275 0,3324 1,0277 0,3169 

62,14 1,0316 0,7305 1,0316 0,6921 

71,20 1,0400 1,5560 1,0400 1,5173 

76,45 1,0475 2,2893 1,0476 2,2594 
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Figura 35 – Fator de forma versus comprimento da fratura 
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4.3 COMPARAÇÃO ENTRE ÍNDICES 

 

 As Figuras 36 e 37 exibem o comportamento de todos os índices, baseados em 

parâmetros estatísticos, avaliados neste trabalho para o pinhão (𝑦1) e para a coroa 

(𝑦2), respectivamente. De acordo com o exposto na Seção 4.1, estes índices, 

utilizados para a caracterização de funções de probabilidade, apresentaram diferentes 

comportamentos e, embora todos tenham respondido à propagação da fratura em um 

determinado momento, existem ressalvas em relação à utilização de cada um deles. 

 No que diz respeito a variações maiores em relação ao sinal saudável, tiveram 

destaque Skewness, Kurtosis e 𝑆𝛼, com valores máximos para o pinhão de 292%, 

598% e 307%, respectivamente. Porém, esses índices não responderam nos estágios 

iniciais, mostrando variação evidente na faixa de 40-60% de fratura, o que não é 

interessante no âmbito na manutenção preditiva. 

 Em contraste com essa detecção tardia, estão a Média e o RMS, que tornaram 

possível a evidência da fratura entre 20-40%, apesar de suas variações máximas em 

relação ao sinal saudável serem pequenas quando comparadas com a maioria dos 

demais índices.  

 Variância e 𝑆𝑟 apresentaram variações máximas para o pinhão de 118% e 

127%, respectivamente, sendo eficazes a partir de 30% de fratura para a variância e 

40% para 𝑆𝑟. Este último apresenta uma detecção considerada tardia, pois 

assemelha-se a Skewness, Kurtosis e 𝑆𝛼 nesse quesito. 

 

Figura 36 – Desempenho dos índices estatísticos em relação ao sinal saudável (𝑦1) 
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Figura 37 – Desempenho dos índices estatísticos em relação ao sinal saudável (𝑦2) 

 A média avaliou a tendência central e o RMS, por avaliar a intensidade da 

média (HENG; NOR, 1998), fez com que esses dois resultados se comportassem de 

forma semelhante. A Variância avaliou a representatividade das medidas em relação 

à posição. Skewness, ao avaliar a simetria da distribuição da amostra, apresentou 

resultados tardios e, com resultado semelhante, Kurtosis, avaliou o achatamento 

dessa mesma distribuição. O Fator de Forma forneceu uma ideia do comportamento 

da onda.  

Isto posto, em acréscimo ao desempenho de cada um desses índices para o 

caso avaliado, evidencia que apontar o melhor índice para o diagnóstico da fratura 

envolve uma análise de prós e contras em relação a cada um deles de acordo com o 

propósito ao qual se destina. Para este caso, o ideal é uma análise combinada entre 

um índice que apresente um bom resultado precoce, tais como a Média ou o RMS, e 

um índice que apresente variações maiores, como Skewness, Kurtosis ou 𝑆𝛼.  

A Figura 38 representa essa proposta. Na Figura 38(a) a Média é avaliada na 

faixa entre 20-45% e a Figura 38(b) mostra Skewness com destaque para o 

diagnóstico de fraturas de 40-75%. De forma semelhante, as Figuras 39 e 40 

apresentam outros exemplos de análises combinadas para os demais índices 

destacados no parágrafo anterior. Assim, espera-se que o diagnóstico da fratura seja 

mais efetivo.  
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Figura 38 – Análise combinada de propagação de fratura (a) Média de 0-45% (b) Skewness de 40-
75%  
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Figura 39 – Análise combinada de propagação de fratura (a) RMS de 0-45% (b) Kurtosis de 40-75%  
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Figura 40 – Análise combinada de propagação de fratura (a) RMS de 0-45% (b) 𝑆𝛼 de 40-75% 
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CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho buscou realizar uma avaliação de índices – ou parâmetros 

estatísticos – para o diagnóstico de fratura em uma engrenagem cilíndrica de dentes 

retos. Optou-se por trabalhar com uma fratura curva, composta por uma série de 

incrementos em linha reta com angulações variáveis, que refletisse a propagação do 

dano da forma mais realista possível. O método adotado apresenta um modelo de 

degradação rápido quando comparado ao modelo em linha reta, apresentando uma 

diferença de cerca de 27% de comprimento de fratura para o mesmo percentual de 

degradação.  

 Assim, partiu-se de uma revisão bibliográfica que reafirmasse a importância da 

manutenção preditiva e mostrasse que os sinais de vibração são passíveis de 

métodos de avaliação nesse âmbito. Dessa forma, descobriu-se que engrenagens são 

responsáveis diversas paradas e comissionamento em diversos equipamentos 

mecânicos, tornando estudos nesse campo de grande relevância, afim de que falhas 

totais possam ser evitadas em diversas aplicações. 

 Concluiu-se, ainda, que a mecânica da fratura permite caracterizar o 

crescimento de uma fratura por fadiga. A maioria dessas análises podem ser 

realizadas utilizando o FEM. Ao aplicar uma carga a um dente de engrenagem, esta 

tende a variar com a presença de uma fratura. Isto é consequência de uma mudança 

na rigidez de engrenamento.  

 A partir da análise da geometria da engrenagem, é possível calcular a rigidez 

de engrenamento. Aqui, usa-se o método presente em Zhao (2015), que calcula a 

rigidez através do método da energia potencial e caracteriza suas componentes de 

acordo com o nível de propagação da fratura em relação ao dente fraturado. Observa-

se que a rigidez diminui com o aumento da fratura.  

 De posse da rigidez de engrenamento, é possível aplicá-la às equações 

dinâmicas do sistema. Neste trabalho é utilizado um sistema de 8 GDL desenvolvido 

por Bartelmus (2001), que assume o pinhão como engrenagem motora e a coroa como 

engrenagem movida, bem como determina relações de rigidez e amortecimento entre 

esses componentes. 

 Então, seguiu-se a metodologia presente em Zhao, Tian e Zeng (2013) e Zhao 

(2015), em que uma fratura inicial com um ângulo e comprimento determinado é 

imposta a um modelo de engrenagem em elementos finitos no software FRANC2D, a 
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fim de que sejam obtidos parâmetros que permitirão o cálculo da rigidez de 

engrenamento. Através do software Matlab® os resultados obtidos para a rigidez são 

aplicados nas equações dinâmicas, que retornará dois resultados de interesse: a 

carga dinâmica no dente de engrenagem e o sinal de vibração. 

 A carga dinâmica é aplicada no modelo em elementos finitos no FRANC2D e, 

com um novo comprimento de fratura determinado, o software retorna ao usuário o 

ângulo desse novo incremento, que permitirá a obtenção de parâmetros para o cálculo 

da nova rigidez, uma vez que um novo comprimento de fratura está presente. Assim, 

retorna-se à fase de implementação em Matlab® e o processo é repetido até, 

aproximadamente, 76,45% de fratura. Este processo iterativo caracterizou o modelo 

de degradação do dente de engrenagem.  

 Por outro lado, o sinal de vibração, obtido juntamente à carga dinâmica, 

também é avaliado. Esses sinais exibiram uma mudança no padrão de vibração, 

proporcional à propagação da fratura, de forma que os sinais apresentaram um pico 

com a mesma frequência de rotação, uma vez que os picos ocorrem a cada volta 

completa do pinhão. 

Ainda na avaliação dos sinais de vibração, utilizam-se Média, Variância, RMS, 

Skewness, Kurtosis, 𝑆𝑟, 𝑆𝛼 e Fator de Forma. Como existem dois referenciais 

passíveis de medição por acelerômetro, pinhão (�̈�1) e coroa (�̈�2), ambos são 

utilizados, como forma de avaliação.  

 Os referenciais apresentaram comportamentos idênticos, de forma que ambos 

podem ser utilizados para a análise com índices. Para o modelo de propagação de 

fratura adotado neste trabalho, os índices que apresentaram melhores resultados em 

relação a um diagnóstico precoce foram a Média e o RMS. Porém, boas variações em 

relação ao sinal saudável foram obtidas para Skewness, Kurtosis, 𝑆𝑟 e 𝑆𝛼, embora 

tenham apresentado respostas significativas a partir de 40% de dente fraturado. A 

Variância apresentou um desempenho razoável e mais eficaz do que o observado 

para o Fator de Forma que, além de apresentar pouca variação, apresentou uma 

resposta relativamente tardia.  

 Dessa forma, sugere-se uma utilização combinada desses índices, de forma a 

aplicá-los somente nas faixas em que apresentam desempenho satisfatório. A Média 

e o RMS, em especial, podem ser utilizados na faixa de 0-45% de fratura, pois 

possuem maior probabilidade de detectar uma degradação nessa faixa, enquanto 

índices como Skewness, Kurtosis, 𝑆𝑟 e 𝑆𝛼 podem ser aplicados em faixas superiores 
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a 45%, pelo fato de apresentarem grandes variações na presença de fraturas 

superiores a essa faixa. 

 Assim, a utilização de parâmetros estatísticos na avaliação de sinais de 

vibração para o diagnóstico de engrenagens possui a vantagem de não necessitar de 

tratamentos prévios para inferir o estado de degradação, reduzindo tempo de 

processamento e, ainda assim, sendo uma metodologia eficaz. Suas respectivas 

limitações para determinadas faixas de fratura podem caracterizar um entrave à sua 

utilização, mas a possibilidade de utilizar uma análise combinada favorece a aplicação 

desses índices no diagnóstico e inferência de propagação de uma fratura em um dente 

de engrenagens de dentes retos, para um modelo de fratura curva.  
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NORTON, R. Cinemática e dinâmica dos mecanismos. Porto Alegre: AMGH, 2011.  

PRADO JR, H. L. DO. Identificação de falhas em engrenagens na transmissão de 

trator agrícola por meio de análise de vibrações. 2003. 84 f. Dissertação (Mestrado 

Profissionalizante em Engenharia) - Escola de Engenharia, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre.  

SGOTTI, C. E. Investigação do comportamento de defeitos em engrenagens 

cilíndricas de dentes retos utilizando monitoramento da condição. 2018. 184 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Faculdade de Engenharia de Ilha 

Solteira, Universidade Estadual Paulista (Campus de Ilha Solteira), Ilha Solteira.   

SILVA, D. G. Diagnóstico de falha em redutores de velocidade submetido à 

variação de potência. 2001. 226 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) 

- Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Universidade Estadual Paulista (Campus 

de Ilha Solteira), Ilha Solteira. 

SILVA, E. F. M. S. Investigação de técnicas para o acompanhamento do desgaste 

de um par engrenado utilizando tribologia e análise da resposta dinâmica 

processada via função densidade probabilidade beta. 2015. 134 f. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Mecânica) - Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, 

Universidade Estadual Paulista (Campus de Ilha Solteira), Ilha Solteira.  

TAO, B. et al. An alternative time-domain index for condition monitoring of rolling 

element bearings-A comparison study. Reliability Engineering and System Safety, 

v. 92, n. 5, p. 660–670, 2007.  

TIAN, Z.; ZUO, M. J.; WU, S. Crack propagation assessment for spur gears using 

model-based analysis and simulation. Journal of Intelligent Manufacturing, v. 23, n. 

2, p. 239–253, 2012.  

WU, S.; ZUO, M. J.; PAREY, A. Simulation of spur gear dynamics and estimation of 

fault growth. Journal of Sound and Vibration, v. 317, n. 3–5, p. 608–624, 2008.  

ZHAO, F. Integrated Prognostics for Component Health Management. 2015. 187 

f. Tese (Doctor of Philosophy in Engineering Management) - Department of 



64 

 

Mechanical Engineering, University of Alberta, Alberta.   

ZHAO, F.; TIAN, Z.; ZENG, Y. Uncertainty quantification in gear remaining useful life 

prediction through an integrated prognostics method. IEEE Transactions on 

Reliability, v. 62, n. 1, p. 146–159, 2013a.  

ZHAO, F.; TIAN, Z.; ZENG, Y. A stochastic collocation approach for efficient integrated 

gear health prognosis. Mechanical Systems and Signal Processing, v. 39, n. 1–2, 

p. 372–387, 2013b.  


