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RESUMO 

 

Devido a suas vantagens, os motores elétricos trifásicos constituem a maior 
parte dos motores empregados em indústrias (90%). Entretanto, para que 
possam atuar da forma mais eficaz, é necessário que possíveis falhas sejam 
detectadas e solucionadas em tempo hábil. Planos de inspeção mensal são 
uma alternativa eficaz para o controle desses eventos, e o objetivo deste 
trabalho é um exame da otimização destes planos e como eles podem auxiliar 
as demandas industriais. 
 

Palavras-chave: Motores Elétricos Trifásicos; Inspeção de motores; 

Engenharia Elétrica; 
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ABSTRACT 

 

Due to its advantagens, three-phase electric motors represent a major portion 
of the motors applied in industries (90%). However, to perform in the most 
effective way, possible flaws need to be detected and solved in a timely 
manner. Monthly inspection plans are na eficiente alternative to control these 
events, and the aim of this study is an scrutiny of the enhancement of these 
plans and how they can support the industrial demands. 

 

Key-words: Three-phase electric motors; Motor inspection; Electric engineering 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor produtivo de uma empresa sempre visa manter um nível de 

operações com a maior eficiência possível, o que implica também um índice 

mínimo de interrupções das atividades por conta de falhas nos equipamentos. 

Nesse sentido, há uma busca crescente das empresas por planos de controle 

que evitem paralisações no funcionamento desses equipamentos e, 

consequentemente, de toda a cadeia de produção. Um dos planos de controle 

que têm demonstrado mais eficiência é o de inspeção de motores, devido à 

importância imprescindível deste dispositivo no funcionamento do aparato em 

geral. Nesse trabalho, aprofundaremos no plano de inspeção dos motores 

trifásicos. 

Por possuírem vantagens como longa vida útil, facilidade de ligação e de 

controle, bem como os custos reduzidos em sua montagem e manutenção, os 

motores trifásicos são os mais empregados nas indústrias, e portanto são 

intrinsecamente ligados à produtividade da empresa. Por isso, faz-se 

necessário que se investiguem formas de conservar o seu bom funcionamento 

e prolongar sua vida útil. Uma ferramenta eficiente é o plano de inspeção. 

É importante também que esses planos de inspeção possam ser 

aperfeiçoados ao longo de seu uso e que a partir deles seja criado um banco 

de dados, para que a empresa mantenha controle das inspeções e 

manutenções realizadas nos motores e assim a produtividade destes seja 

garantida e conservada. 

Com o objetivo de analisar a otimização de um plano mensal de 

inspeção para esses motores, este trabalho irá se propor a demonstrar uma 

descrição de planos de manutenção direcionados para motores trifásicos, se 

aprofundar nas particularidades de planos preventivos e preditivos de 

manutenção e também estabelecer uma comparação entre eles. 

Essa demonstração será feita através da descrição de planos de 

manutenção para os motores, bem como do delineamento das características 

dos planos de manutenção preditivo e preventivo e da comparação entre esses 

planos de inspeção e manutenção destinados a motores trifásicos.  

Essa análise será feita através de uma revisão bibliográfica, elaborada a 

partir de literatura recente acerca do tema e seus resultados em aplicações nas 

indústrias nos últimos anos. As bases de dados utilizadas foram o Scholar 



Google e o Scielo e os achados da pesquisa serão apresentados através de 

um texto dissertativo expositivo, bem como com o auxílio de imagens 

ilustrativas. 

  



2. FINALIDADE DE PLANOS DE MONITORAMENTO PARA MOTORES 

ELÉTRICOS TRIFÁSICOS 

Os motores assíncronos, que por suas vantagens perfazem hoje 90% 

dos motores aplicados em indústrias, foram patenteados pelo inventor Nikola 

Tesla no ano de 1888. Possuem duas categorias: Os monofásicos, de baixa 

potência e aplicações principalmente domésticas, e os trifásicos, mais robustos 

e potentes e largamente utilizados em desígnios industriais. 

(FRANCISCO,2006) 

Figura 1. Motor elétrico trifásico.  
      Fonte: JHM Motores Elétricos, 2018. 

 
 

Figura 2. Estruturas que compõe o motor elétrico trifásico. 

      Fonte: Portal Eletricista, 201 4 

 
Devido à vasta extensão de aplicações desses motores tanto dentro 

quanto fora do ambiente industrial, eles são expostos a uma variedade profusa 



de espaços e circunstâncias, que se não forem controladas podem criar 

situações propícias para a ocorrência de defeitos no funcionamento dos 

motores. Caso não sejam detectadas e reparadas a tempo, essas falhas 

conduzem à deterioração e perda dos motores, causando assim impactos na 

produção da empresa e em seu segmento financeiro, que sofrerá com os 

prejuízos. (BRITO et. al, 2002) 

Segundo Suetake (2012), a necessidade de detectar as falhas nos 

motores em tempo real é crescente, e estas podem ser classificadas como 

mecânicas, abrangendo falhas de excentricidade e no rolamento e elétricas, 

que se subdividem em falhas no estator (no enroamento) e no rotor (quebras 

do rotor e/ou de seus anéis terminais). 

É de suma importância à consideração da preponderância da 

manutenção como fator influenciador na economia das empresas, por sua 

capacidade de alteração em custos e confiabilidade da linha de produção, bem 

como de seus níveis, e por consequência o desempenho da empresa no 

mercado e a livre concorrência, pois custos altos de manutenção ocasionam 

uma ascendência cada vez maior e, por conseguinte, o aumento dos preços e 

a diminuição da concorrência. Desta forma, é comprovada a 

imprescindibilidade de planos de inspeção e manutenção, para que estes 

garantam um desempenho melhor na produtividade da empresa e bons 

indicadores no mercado. (NURMBERG; RIPPEL, 2013) 

A sobrevida das organizações em uma economia globalizada em muito 

depende de sua capacidade de se desenvolver e inovar continuamente, 

processo que implica na preservação de sua competitividade no mercado, e a 

partir disso, da conservação da qualidade de seus produtos e da menor 

quantidade possível de quedas e defeitos na produção. Uma estratégia direta 

para manter o nível de excelência e, portanto, o lugar no mercado das 

empresas é o investimento na manutenção como forma de minimizar os 

prejuízos decorrentes de defeitos e interrupções na produção, pois estes tem 

um impacto significativo e negativo nos resultados finais das companhias, 

principalmente os financeiros. Essa estratégia tem sido largamente utilizada 

nas últimas décadas no país, realidade comprovada por alguns estudos que 

apontam aproximadamente 19 bilhões aplicados por ano no Brasil em custos 

de manutenção (OTANI, MACHADO, 2008). 



 

A partir desta ótica, ocorreu também uma mudança de panorama e 

perspectiva em relação às exigências dos clientes e, portanto, do mercado em 

geral quanto aos produtos ofertados pela empresa, onde tais exigências se 

intrincam e crescem mais rapidamente e numa taxa maior do que ocorria em 

gerações anteriores. Isso demanda das empresas mudanças radicais nas 

posturas que adotam, bem como nas maneiras como compreendem o trabalho. 

Nessa nova visão, os processos de gestão estão diretamente voltados à 

satisfação em plenitude da clientela, satisfação resultada grandemente pela 

qualidade inerente aos produtos que oferta. Essa mudança de paradigmas 

também têm estimulado o desenvolvimento e uso de tecnologias inovadoras 

em larga escala. Tal movimento implica não apenas na modernização de 

instrumentos, mas também na diversificação de acessórios e componentes 

empregados em instalações industriais e no aumento da tendência de 

probabilidades e portanto, também de situações propícias à ocorrência de 

falhas. Assim, há a possibilidade de estabelecer a afirmação de que períodos 

frequentes de instabilidade e indisponibilidade de equipamentos atingem 

diretamente a capacidade de produção das empresas, e por consequência 

trazem o aumento de custos de operação e prejudicando o resultado final dos 

produtos em sua qualidade, bem como a relação da empresa com os clientes. 

Essas falhas de maquinário também representam perdas humanas e 

econômicas extremamente expressivas, comprometendo também a imagem 

institucional da companhia de forma significativa. Alguns exemplos trágicos de 

repercussões catastróficas ocasionadas por falhas de equipamento podem ser 

encontrados em diversos casos amplamente reportados, como os casos do 

Challenger e de Chernobyl, casos que atestam a relevância de uma 

consideração aprofundada nas condições de segurança no trabalho e 

preservação ambiental durante a manutenção (NUNES, 2001). 

No entanto, apesar de constituir uma atividade reconhecidamente de 

grande importância e que faz partes das rotinas básicas de toda empresa, as 

intervenções de manutenção não recebem um tratamento de importância 

devida, especialmente em empresas de pequeno e médio porte. Esse tipo de 

situação ocorre majoritariamente devido a uma falta de observações mais 

aprofundadas das reverberações dos custos de manutenção nos resultados e 



custos finais dos produtos. Assim sendo, a fiscalização das manutenções nos 

dias de hoje surge como um elemento imprescindível ao alcance dos objetivos 

das empresas em relação ao seu desenvolvimento e metas econômicas, pois 

viabiliza que os equipamentos disponíveis à empresa sejam utilizados com 

mais eficiência e ofereçam o melhor aproveitamento possível. Para que isso 

possa ser alcançado, os setores de manutenção precisam caminhar lado a lado 

com as inovações aplicadas na empresa e se atualizar constantemente (NETO, 

LIMA, 2002). 

Para monitorar o desempenho das manutenções realizadas, têm sido 

sugerida pela literatura especializada uma variedade de índices um tanto vasta, 

que contudo não apresentam ao todo resultados consistentes, o que pode 

ocasionar confusões no momento de adotar e aplicar tais índices. Para que sua 

aplicação seja efetiva, os índices utilizados devem ser simples e objetivos para 

que se possa visualizar os resultados positivos ou negativos da continuidade 

dos processos de manutenção e que se possa aperfeiçoá-los. Dentre os mais 

utilizados por sua adequação a esses critérios, se encontram o ICM (Índice de 

Custo de Manutenção), o ICP (Índice de Capacidade Produtiva), CM (Custo de 

Manutenção no período sob análise), CPR (Capacidade Produtiva Realizada 

no Período sob análise e o CR (Custo de Reposição do Equipamento), entre 

outros (DE GUSMÃO, 2001). 

Embora ainda haja divergência no tocante à tipologia dos processos de 

manutenção, a escola nipo-americana propôs uma classificação satisfatória 

que pode se aplicar em diversas situações e consiste em Manutenção de 

Emergência, que trabalha até a falha e repara o item avariado, a Manutenção 

Corretiva, que corrige o item avariado enquanto opera, a Manutenção Preditiva, 

capaz de executar intervenções a partir de diagnósticos prévios e, por fim, a 

Manutenção Preventiva, que coloca constantemente em ação planos de reparo 

a partir de um programa agendado previamente. Neste trabalho, nos 

aprofundaremos em fazer um comparativo apenas dos tipos Preditivo e 

Preventivo de manutenção (SELITTO, 2005). 

A estratégia de Manutenção Preventiva pode ser definida como uma 

intervenção destinada à minimização de possíveis defeitos ou paralisações no 

desemprenho da produção partindo de uma programação baseada em 

períodos específicos de tempo pré-estabelecidos, o que gera por consequência 



uma influência direta e considerável da circunscrição da periodicidade das 

intervenções em um resultado satisfatório deste tipo de manutenção. As 

desvantagens dessa estratégia residem na tendência ao conservadorismo no 

gerenciamento desses intervalos de tempo, implicando que eles sejam 

menores do que o necessário e ocasionando eventualmente interrupções no 

serviço do maquinário e trocas desnecessárias de peças (OTANI, MACHADO, 

2008). 

Selitto (2005) também postula que esse tipo de manutenção perde a sua 

eficácia caso o item de maquinário a ser perscrutado pela manutenção não 

possua um tipo de falha que lhe seja característico e predominante, em 

decorrência de esse tipo de intervenção não impactar significativamente o nível 

de confiabilidade do instrumento. 

Por sua vez, a Manutenção Preditiva constitui um agregado de diversas 

atividades de supervisão de variáveis ou critérios com a finalidade de indicação 

da performance dos equipamentos de maneira sistemática, objetivando a 

identificação ou não de reparos a serem realizados, processo mais conhecido 

como Condition Based Maintenance (CBM), ou manutenção baseada na 

condição, intervenção baseada em dados ao invés de suposições e que 

propicia a operação dos equipamentos por um tempo estendido e de forma 

mais eficaz (OTANI, MACHADO, 2008). 

  



3. CARACTERIZAÇÃO DOS PLANOS PREDITIVO E PREVENTIVO DE 

MANUTENÇÃO 

As técnicas e processos de manutenção se encontram em franca 

evolução e desenvolvimento desde o começo dos estudos a esse respeito, 

época em que os motores ficavam em operação até a ocorrência de falhas e 

sua eventual substituição por falta de possibilidades de conserto. Nos dias 

atuais, há uma possibilidade da utilização de equipamentos e procedimentos 

de manutenção e inspeção muito sofisticados, cuja leitura perpassa e pode 

englobar muitas variáveis até as ferramentas de análise baseadas em 

inteligências artificiais e cloud computing and storage, ou computação e 

armazenamento de dados em nuvens. Com essas técnicas aprimoradas, faz-se 

possível a distinção e isolamento de possíveis falhas e paradas inoportunas e 

inesperadas, bem como a determinação mais precisa do tempo de duração da 

vida útil de um motor, pois conquanto haja falhas de predição muito custosa e 

incerta, a maior parte das falhas de motores que conduzem à paralisações na 

linha de produção podem ser impedidas através da implementação e uso de 

um plano eficiente de manutenção. Contudo, faz-se importante a compreensão 

de que falhas nos motores elétricos ocasionalmente acontecem, pois isso faz 

parte de um processo natural de deterioração, principalmente quando seu uso 

é prolongado e contínuo. Portanto, a função dos planos de inspeção é, 

principalmente, diminuir ao máximo a ocorrência dessas falhas e minimizar 

seus impactos na produção e nos motores propriamente ditos. No tocante à 

manutenção preditiva, os avanços tecnológicos que levaram à sua evolução e 

desenvolvimento permitiram que a confiabilidade de suas técnicas se elevasse 

grandemente, confiabilidade essa devida à vasta capacidade computacional 

para a análise dos dados que se apresentam na contemporaneidade. Esse 

processo de análise de dados necessita de conhecimento e experiência 

especializados para que o programa de manutenção possa ser feito com a 

máxima destreza e exatidão possíveis. 

O Plano Preditivo de Manutenção para motores trifásicos é 

essencialmente baseado na aquisição de dados para que se realize uma 

análise destes e, a partir desta análise, a identificação de irregularidades que 

possam ocasionar defeitos como quebras ou panes. Com base nesses dados e 



análise, é feita uma programação para a ocorrência de uma intervenção 

corretiva, com o fim de evitar a necessidade de uma correção emergencial. 

Dentre as diversas técnicas englobadas dentro da manutenção preditiva, se 

destacam duas: A Análise de Vibração e a de Termografia. A Análise de 

Vibração consiste na detecção e quantificação de vibrações mecânicas através 

de equipamentos específicos, visto que as vibrações mecânicas, não 

perceptíveis através de uma verificação a olho nu, constituem uma das causas 

mais comuns de defeitos e quebras em equipamentos rotativos. Essa análise 

pode apontar excentricidades e desequilíbrios nos eixos, danificação de 

rolamentos e ainda, no caso dos motores elétricos, instabilidades e 

desigualdades no campo magnético e a partir dela, um diagnóstico do defeito 

pode ser realizado de forma mais fundamentada e acertada. Também tem sido 

estudada e melhor desenvolvida a análise de assinatura de corrente e fluxo 

magnético, análoga à análise de vibração e compreendida como uma análise 

detalhada no alcance da frequência da corrente elétrica de estatores, rotores e 

núcleos e do sinal na corrente de enrolamentos. A análise de assinatura de 

corrente e fluxo magnético tem como principal objetivo a detecção de 

frequências atípicas que possam configurar falhas eletromagnéticas ou 

eletromecânicas no equipamento. Por sua vez, o plano preditivo baseado em 

técnicas de Termografia é realizado por intermédio da utilização de sensores 

de radiação infravermelha ou térmica, para que ocorra uma verificação dos 

gradientes de temperatura presentes em determinada superfície para que 

possa ser realizada uma identificação de possíveis tensões térmicas. No caso 

dos motores elétricos, nos quais há presença de energia elétrica e 

eletromagnética em seu funcionamento, há a ocorrência de “pontos quentes”, 

normalmente originados a partir de faixas com impedância elétrica mais alta 

que o natural, o que produz, por consequência, um aquecimento por efeito 

Joule. Essa elevação de temperatura é provocada por danificação de 

condutores, terminais frouxos ou mesmo pontos de relutância magnética 

elevada, propiciando assim perdas grandes de energia por calor, visto a 

elevação de transferências de energia por fluxo magnético (MARQUES, 2016). 

Os Planos de Manutenção Preditivos também têm como característica a 

indicação das condições de funcionamento do maquinário em tempo real. Essa 



indicação é baseada em dados que apontam seus níveis de degradação ou 

processo de desgaste. Portanto, eles se referem a uma agregação de 

processos para o fornecimento de uma estimativa do tempo de vida útil de 

cada peça dos equipamentos e dele em sua totalidade. Essa estimativa serve 

para que se possam estabelecer programas para que essa vida útil possa ser 

bem aproveitada, modificando critérios de condição e/ou desempenho da 

máquina, cuja monitoração cumpre um sistema estabelecido e um cronograma. 

Esse tipo de manutenção pode ser comparado a uma monitoração sistemática 

para que se acompanhem as condições dos equipamentos. Sua variável 

condicionada é efetuada em conformidade com o estado das peças do 

equipamento por meio de análises tribológicas (análise baseada nos óleos, na 

existência de detritos vindos da deterioração das peças em contato contínuo), 

ultrassons (para a identificação de ruídos anômalos nas peças), termografia 

(análise das nuances de temperatura nos equipamentos e a análise de 

correntes elétricas, recolhimento e análise de vibrações para a determinação 

do estado das peças para que se possa prever suas avarias. Quando se prevê 

a premência de uma intervenção no maquinário, é necessário que a empresa 

organize uma manutenção corretiva planejada, cujos objetivos são a 

determinação antecipada da necessidade de manutenção em uma peça 

específica, evitar desmontagens supérfluas em caso de inspeção, aumentar o 

tempo de utilidade do equipamento e a redução de consertos emergenciais não 

planejados, evitar que as falhas se agravem, realizar um melhor 

aproveitamento da vida útil dos equipamentos, determinar com antecedência 

as interrupções em seu funcionamento e aumentar a confiabilidade de 

determinada linha de produção. Esses objetivos estão focados no objetivo final 

de efetivar um aumento na produtividade concomitante a uma redução em 

custos de manutenção; para sua execução, é necessário um aparato 

especializado e em condições adequadas, com capacidade para a realização 

de diversos parâmetros e dispor um histórico a partir deles. Fundamentados no 

conhecimento e análise fenomenológica é possível indicar previamente defeitos 

eventuais ou irregularidades em equipamentos e máquinas. Após a análise 

desses dados, a manutenção preditiva adota certos procedimentos para 

confrontar os problemas encontrados. Entre tais procedimentos, estão o 

estabelecimento de um diagnóstico e o desenvolvimento de uma análise 



tendencial. As falhas encontradas podem ser de origem interna e externa, 

podendo ser subclassificadas como mecânicas, elétricas ou, no tocante a 

falhas externas, também ambientais. A partir da detecção das irregularidades, 

o engenheiro responsável terá a incumbência de estabelecer um diagnóstico 

sobre a origem e extensão da anomalia, diagnóstico esse que deve ser 

realizado previamente à intervenção corretiva na máquina, com o intuito de 

diminuir o tempo necessário para a efetuação desta (MELO, 2018). 

Existem em emprego atualmente métodos variados para a detecção de 

defeitos no funcionamento dos motores de forma preditiva. Entretanto, em sua 

maioria eles se mostram inviáveis ou ineficazes por diversas razões, que 

incluem sua aplicação difícil, funcionamento ineficiente em situações reais ou 

custo/benefício fraco. A continuidade exigida na operação desses sistemas de 

monitoramento para que estes possam fazer a inspeção do maquinário de 

forma ideal (de maneira não invasiva e sem a paralisação do maquinário) 

também é um obstáculo para que a implantação deste plano seja feita de forma 

acertada, principalmente pela intenção em manter o profissional que irá realizar 

a inspeção o menos possível em contato direto com o aparato (AVELAR et. al, 

2011). 

Segundo Lamim Filho (2007), o grande número de dificuldades 

interligadas às técnicas preditivas de manutenção dos motores elétricos se 

encontra relacionada principalmente à grande extensão de defeitos abrangidos 

por sua possibilidade de detecção, assim como falhas em bobinas de estator e 

rolamentos (que correspondem a uma parcela de 95 % da totalidade dos 

defeitos ocorridos nos motores), instabilidade nas fases, fragmentação nas 

barras rotativas do rotor, entre outras. Essa abrangência de falhas, segundo o 

autor, compromete a aplicação in loco dessas técnicas. 

Portanto vê-se a necessidade de um maior desenvolvimento das 

técnicas existentes de manutenção preditiva, para que se possa alcançar sobre 

estas um domínio e sua adaptação e aperfeiçoamento no campo industrial 

possa se realizar de forma ideal e suas falhas não comprometam as cadeias de 

produção que a manutenção se destina a ajudar. Todos os estudos realizados 

nos últimos anos a partir desta necessidade alcançaram avanços significativos 

nesse campo de estudo que é relativamente recente, especialmente os que 



tiveram seu foco na análise do fluxo magnético dos motores e das assinaturas 

de corrente (MARQUES, 2016). 

Por sua vez, o Plano Preventivo de manutenção de motores trifásicos é 

estabelecido em situações onde ainda não houve ocorrência ou iminência de 

falhas, tendo assim o objetivo de reduzir ao máximo a possibilidade de que 

estas falhas aconteçam, sendo programada ou ao menos prevista 

anteriormente à manifestação do defeito, e implementada quando se conhece a 

lei de degradação específica do equipamento, dizendo respeito ao 

acompanhamento da evolução de seu desgaste no período de sua utilização. 

No caso de desconhecimento de sua lei de degradação, essa manutenção é 

definida em manutenção por acompanhamento, ou preditiva, e acontece 

quando é aplicada uma monitoração contínua nos critérios de controle (NUNES 

et. al, 2001). 

Começou a criar-se, a partir da década de 1930, uma percepção maior 

sobre o ônus financeiro representado para as empresas pela manutenção 

corretiva, o que produziu a necessidade de encontrar um meio mais eficiente 

de manutenção, com o foco na redução de custos de consertos e intervenções 

de emergência e no aumento da confiabilidade dos ativos e sua 

disponibilidade. Nesse contexto, nasceu a manutenção preventiva, que se 

expressa em um conjunto de medidas nos âmbitos técnico e administrativo 

destinadas à prevenção de defeitos, panes e avarias imprevistas nos ativos de 

uma indústria. Ela se estabelece a partir da formulação e implementação de 

rotinas de inspeção e catalogação de dados periódicos com o fim de monitorar 

funcionamento e condições do maquinário da companhia que se encontra em 

operação. Uma amostra que pode ser observada de forma mais prática é o 

documento chamado de Plano de Manutenção, cuja função é definir o 

protocolo de manutenção específico a ser utilizado em cada equipamento e 

quais critérios devem ser observados para determinar se tal equipamento é 

capaz de continuar em operação e durante quanto tempo. Para que esses 

métodos possam ser desenvolvidos, é necessário que se conheça o 

equipamento a fundo, assim como a organização da empresa nos níveis 

técnico e administrativo. Desta forma, pode-se notar que o desenvolvimento da 

manutenção preventiva foi acompanhado por um aperfeiçoamento cada vez 



maior das atividades de gestão, bem como um aumento exponencial da 

responsabilidade e atenção dispensados pelas empresas no que concerne 

seus ativos, pois percebeu-se sua importância na manutenção da empresa no 

mercado e sua sobrevivência (MARQUES, 2016). 

De acordo com Nancabú (2011), a manutenção preventiva é a única 

maneira pela qual a continuidade do trabalho em uma empresa pode ser 

assegurada, sendo um ideal de trabalho para os serviços de manutenção um 

modelo totalmente preventivo, no qual todas as possibilidades de falha são 

revertidas por ações realizadas previamente a sua iminência, seguindo sempre 

uma programação contínua de intervenções, que serão baseadas no tempo 

quando os processos para a manutenção das aptidões funcionais das 

máquinas estiverem planejadas para ocasiões específicas (o que é definido 

como manutenção preventiva sistemática) ou na condição, quando as 

atividades estiverem agendadas em decorrência de anomalias na operação 

dos equipamentos (chamada de manutenção preventiva não sistemática, ou 

condicional).  

A manutenção preventiva, então, com o objetivo de evitar as 

interrupções causadas por avarias ou panes nos equipamentos, fazia uma 

inspeção e, se necessário, a substituição de tais equipamentos antes que 

pudessem apresentar falhas. Essas intervenções eram realizadas a partir de 

uma estimativa de vida útil dos componentes das máquinas, e as equipes de 

manutenção deveriam entrar em acordo quanto ao tempo propício para a sua 

realização. Até a década de 1970 essa modalidade de manutenção teve seu 

apogeu. Após esse período, questionamentos começaram a ser levantados 

quanto à necessidade real dessas intervenções e substituições, visto que 

muitas vezes elas aconteciam mesmo que os componentes dos equipamentos 

se encontrassem em bom estado, incorrendo em encargos supérfluos para as 

companhias (BONALDI et. al, 2014). 

Para a execução de uma manutenção preventiva, um sistema de apoio é 

necessário para que a definição dos intervalos entre manutenção seja feita de 

forma acertada e eficaz, principalmente em casos onde se verifica a 

inexistência de dados que definam um histórico do equipamento ou mesmo 

dados insuficientes. Em táticas intervencionistas baseadas no tempo, com 



frequência ocorrem intervenções desnecessárias devido a um tempo 

remanescente de vida útil dos componentes do equipamento, o que pode não 

só incorrer em despesas evitáveis para a empresa, mas também contribuir para 

a danificação acidental das máquinas. Em contrapartida, lapsos na realização 

de intervenções planejadas pode propiciar defeitos nos componentes, elevando 

os custos mais do que se as intervenções supérfluas fossem realizadas. Desta 

forma, deve ser encontrado um equilíbrio entre essas situações, baseado em 

uma análise crítica das condições de operação das máquinas, incorrendo na 

necessidade de uma base de dados suficientemente alimentada, bem como um 

sistema de informações destinado ao acompanhamento destes dados 

(FERREIRA, 2014). 

Portanto, o estabelecimento e elaboração de políticas de manutenção 

preventiva enfrenta obstáculos como a dificuldade de harmonizar a redução 

dos custos com o preenchimento dos índices de confiabilidade mínimos 

esperados. Usualmente, os custos envolvidos nas políticas de manutenção se 

relacionam diretamente à quantidade de intervenções necessárias, assim, 

reduzindo o número de manutenções corretivas ou preventivas, se reduz 

também o custo a elas associado. Diversos modelos matemáticos tem sido 

propostos para a resolução desse problema através da minimização da 

quantidade necessária de manutenções para determinado período de tempo 

(FIRMINO, 2007). 

  



4. COMPARAÇÃO ENTRE OS PLANOS PREDITIVO E PREVENTIVO 

Com a utilização e popularização dos computadores nas empresas a partir 

da década de 1970, a manutenção preventiva se aprimorou com a seleção dos 

dados sobre a origem das falhas, e assim se propiciou o nascimento da 

manutenção preditiva, pois os métodos de trabalho foram revistos com o 

objetivo de melhorar a eficiência das equipes de manutenção, assim como o de 

obter uma redução dos custos decorrentes das verificações desnecessárias e 

do tempo despendido em reparos, além de uma quantificação dos 

componentes sobressalentes. Tal processo aumentou a confiabilidade das 

manutenções e dos equipamentos e, consequentemente, das linhas de 

produção e dos produtos advindos delas. As vantagens de um sistema bem 

estabelecido de manutenção estão entre a redução de custos operacionais e 

do tempo de inatividade de equipamentos e da produção que depende dele 

devido a falhas, bem como uma correção de problemas operacionais e um 

aumento da produtividade, bem como uma simplicidade para a reposição de 

peças, altos encargos decorrentes de falhas e maior cuidado com a segurança 

do profissional destinado a este serviço de manutenção. Entretanto, seu 

gerenciamento mais intrincado e custos altos de instalação, bem como a 

paralisação dos equipamentos durante as intervenções tem advogado contra 

uma difusão maior dessa modalidade de manutenção. Já a manutenção 

preditiva, que pode ser considerada como um progresso de sua antecessora, a 

preventiva, é baseada em uma leitura do item e de suas condições de 

operação. Para que ela possa ser instalada, depreendem-se algumas 

condições tais quais uma probabilidade de mensuração e monitoração do item 

e de suas falhas, bem como o rastreamento de sua progressão, viabilidade de 

aplicação de acordo com os custos, e a organização de uma sistematização 

para esse acompanhamento, exame e diagnóstico. Outros fatores, como a 

segurança dos trabalhadores envolvidos nos procedimentos, a minimização 

dos custos e o tempo máximo que, em segurança, os equipamentos 

permanecem em funcionamento (LIMA; CASTILHO, 2010). 

Outro ponto de comparação que deve ser levantado e a influência direta da 

manutenção preventiva na confiabilidade de toda a linha de produção, assim 

sua execução deve ser predeterminada em um programa já estabelecido. Por 



sua vez, a manutenção preditiva busca a garantia da qualidade almejada nos 

serviços, com base na realização sistematizada de métodos de análise, através 

de meios centralizados de supervisão e/ou coleta de amostras, com o fim de 

fazer a máxima redução possível no número de intervenções de manutenção 

preventiva e reduzir a manutenção corretiva. Essas formas de manutenção 

diminuem as incertezas na aplicação das intervenções, proporcionando maior 

controle aos profissionais sobre o trabalho realizado (REIS; COSTA; DE 

ALMEIDA, 2012). 

Dentre as dificuldades que se apresentam para a implementação de ambos 

os modelos de manutenção, se encontram, no caso da manutenção preventiva, 

a já citada dificuldade na contenção de custos e as intervenções recorrentes 

que decorrem desta modalidade de manutenção, bem como a ocorrência de 

falhas aleatórias e imprevistas, que dificultam a obtenção de resultados 

satisfatórios e aumentam ainda mais os encargos, e, no caso da manutenção 

preventiva, a possibilidade de sua realização existir apenas no caso da 

apresentação de sinais de anomalias encontrados nos equipamentos, que 

podem representar um processo de avaria (FERREIRA, 2014). 

Ao redor do mundo, pode-se observar uma tendência maior em direção à 

manutenção do tipo preditiva, embora no Brasil, a preventiva ainda predomine 

com um percentual de 60% das práticas industriais, pela necessidade ainda 

premente de investimentos em treinamento de pessoal para o manuseio dos 

equipamentos e nestes em si, a despeito da redução dos custos em regime 

anual. Em decorrência disso, apesar de estas duas modalidades de 

manutenção estarem cada vez mais em uso por suas vantagens, o predomínio 

ainda pertence à modalidade corretiva de manutenção (BONALDI et. al, 2014). 

Observa-se, entretanto, uma queda na tendência da adoção da manutenção 

corretiva em detrimento das outras, que vem ganhando espaço no meio 

industrial, e se estabilizando cada vez mais desde 2011. Contudo, o estado 

geral ainda é de descrédito quanto a essas técnicas de manutenção, 

principalmente no Brasil, pois os custos de implementação dessas técnicas, 

embora compensados a longo prazo, ainda são elevados (OLIVEIRA, 2013). 



Um dos desafios no gerenciamento de ativos de produção atualmente e em 

sua otimização é o estabelecimento de um processo organizado com o 

envolvimento de uma análise de funções, procedimentos e tarefas, visando um 

maior equilíbrio entre as atividades de prevenção, predição e correção para 

garantir que o funcionamento dos ativos se desenrole da melhor forma. Isso é 

logrado através de uma identificação das causas de pane nas máquinas e 

como elas acontecem, bem como de suas respectivas consequências. Esse 

processo bem estruturado, a despeito dos avanços tecnológicos e nos 

processos, raramente é encontrado em ação, o que complica a tomada de 

decisões e as ações posteriores a serem realizadas para sanar os problemas, 

uma vez que a compreensão total desses problemas é um fator predominante 

na execução de um julgamento mais correto e da resolução desses problemas. 

A tecnologia da informação pode vir como uma ferramenta de grande auxílio 

nesses processos (SOUZA, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma comparação 

entre os planos de manutenções preventiva e preditiva, apontando o 

desenvolvimento e aumento de confiabilidade das manutenções e 

equipamentos. A manutenção preventiva deve seguir o programa pré-

estabelecido, já a manutenção preditiva garante a qualidade nos serviços. 

Há possibilidade de realizar os procedimentos de manutenção e 

inspeção com equipamentos sofisticados, com variáveis baseadas em 

inteligência artificial, com isso as falhas e paradas inesperadas podem ser 

impedidas com o uso de um plano de manutenção eficiente. 

A grande dificuldade no gerenciamento da produção com sua otimização 

é o estabelecimento de um processo organizado, buscando maior qualidade 

entre as atividades de prevenção, predição e correção. O processo bem 

estruturado dificilmente será encontrado em ação, dificultando a tomada de 

decisões para sanar os problemas. 
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