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RESUMO 

 
 

A maioria das máquinas industriais modernas opera a partir de motores, 
que podem, com o uso, desenvolver defeitos ou falhas. Estas ocorrências 
podem causar paradas das máquinas ou a diminuição do nível de eficiência do 
processo produtivo. Quando uma máquina desenvolve um defeito ou falha, ela 
apresenta indícios de defeitos que demandam manutenção, que é o conjunto 
de ações imprescindíveis para que um item seja conservado ou restaurado de 
modo a poder conservar-se de acordo com uma condição estabelecida. 
Especificamente  este estudo apresenta a detecção de falhas em máquinas 
rotativas através das técnicas de manutenção preditiva. Assim, o objetivo 
desta revisão bibliográfica consiste em apresentar conceitos e metodologias da 
manutenção preditiva em máquinas rotativas para diagnosticar possíveis 
defeitos ou falhas muito antes de suas ocorrências.  O método utilizado foi o de 
revisão bibliográfica, cujas fontes primárias constituíram-se de livros, artigos 
publicados no período de 2000 a 2015, resultando em uma amostra de 28 
publicações.  Os resultados apontam  que  a manutenção quando realizada de 
forma correta diminuem significativamente as chances de falhas inesperadas e 
consequente perda de produção, tempo e gastos desnecessários. Assim, 
chega-se a conclusão a manutenção preditiva visa minimizar ou eliminar 
completamente qualquer tipo de imprevisto pertinente a máquinas rotativas. 

 
Palavras-chave: manutenção; manutenção preditiva; máquinas rotativas. 
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ABSTRACT 

 

Most modern industrial machines operate from motors, which can, in use, 
develop faults or failures. These occurrences can cause machines to stop or 
decrease the efficiency level of the production process. When a machine 
develops a defect or fault, it presents indications of defects that require 
maintenance, which is the set of actions necessary for an item to be preserved 
or restored so that it can be maintained according to an established condition. 
Specifically this study presents the detection of failures in rotary machines 
through the techniques of predictive maintenance. Thus, the objective of this 
bibliographic review is to present concepts and methodologies of predictive 
maintenance in rotary machines to diagnose possible defects or failures long 
before their occurrences. The method used was that of bibliographic review, 
whose primary sources were books, articles published in the period from 2000 
to 2015, resulting in a sample of 28 publications. The results indicate that 
maintenance when correctly performed significantly reduces the chances of 
unexpected failures and consequent loss of production, time and unnecessary 
expenses. Thus, it is concluded that the predictive maintenance aims at 
minimizing or completely eliminating any type of unexpected pertinent to 
rotating machines. 

 
 
Key-words: maintenance; Predictive maintenance; Rotary machines. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Manutenção, nas décadas anteriores, era considerada eminentemente 

corretiva, isto é, era realizada apenas quando um equipamento exibia um dano 

ou que, sendo este substituído esse componente defeituoso.  Nesse período, 

estudos sobre a manutenção em máquinas rotativas começaram a aparecer, 

culminando em um importante crescimento tecnológico industrial, modificando  

conceito de Manutenção entre os diversos tipos tem-se  a preditiva, também 

chamada por monitorização da condição ou manutenção baseada na condição, 

é a que avalia o estado real dos equipamentos com recurso a equipamentos 

específicos, tendo por escopo ajustar o planejamento da manutenção 

preventiva, detectar de maneira mais precoce possíveis falhas, impedir o 

aparecimento de problemas complexos e ajustar a tomada de decisões com 

embasamento em dados reais, e que será tema central deste estudo.   

A vantagem que esta modalidade apresenta não denota, contudo, que a 

sua adoção extinga a aplicação das outras modalidades de manutenção. A 

escolha desta ou de qualquer outra dependerá do tipo do serviço a ser 

executado pela máquina, do seu grau de importância no processo de produção, 

de suas particularidades construtivas, etc. Especificamente neste estudo é 

apresentado um estudo pertinente à detecção de falhas em máquinas rotativas 

por meio das técnicas de manutenção preditiva.  

A seguinte pesquisa justifica-se por reconhecer a importância da 

efetivação da manutenção preditiva quando identificados indícios que 

conduzam a uma possível falha nas máquinas. Assim consegue diminuir as 

falhas operacionais e manutenções corretivas não planejadas. 

Nesse contexto surge à problemática, de que maneira a manutenção 

preditiva consegue prevenir falhas e prolongar a vida útil dos equipamentos em 

máquinas rotativas. 

O objetivo geral deste trabalho foi apresentar conceitos e metodologias 

da manutenção preditiva em máquinas rotativas para diagnosticar possíveis 

defeitos ou falhas muito antes de suas ocorrências. Para isso o trabalho seguiu 

os seguintes objetivos específicos que serão aprofundados no decorrer dos 

capítulos que é apresentar e analisar as formas existentes de manutenção que 
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reduzem as chances de falha, tempo, e gastos necessários com as máquinas;  

expor o conceito e os aspectos que permeiam especificamente a manutenção 

preditiva; e avaliar como ocorre a manutenção preditiva nas máquinas 

rotativas.  

Para alcançar os objetivos propostos o seguinte trabalho utilizou a 

metodologia de revisão de literatura, com pesquisas em sites de fonte 

confiáveis, artigos científicos, jornais e revistas técnicas e órgãos públicos, 

publicados de 2002 a 2013, totalizando 16 literaturas que foram indexadas no 

período de fevereiro a abril de 2017,  sendo os principais autores utilizados na 

síntese deste trabalho  Kardec; Nascif (2012); Navega; Daumas Júnior (2012); 

Salomão Filho (2013).  
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1 MANUTENÇÃO  

 

 

Todo equipamento exibe durante seu tempo de vida útil problemas 

originados por defeitos de fabricação, por manejo inadequado e, ainda, por 

uma manutenção deficiente. Ainda que sejam problemas pequenos, estes, 

quando não  resolvidos no período correto podem apresentar implicações 

bastante graves, provocando, desta maneira, prejuízos significativos e muito 

mais a frente do previsto, reforçando a necessidade da manutenção (NAVEGA; 

DAUMAS, 2012). 

O termo manutenção vem do vocabulário militar e significa manter nas 

unidades de combate, o efetivo e o material em nível constante (QUINELLO; 

NICOLETTI, 2005).  

Segundo Marçal e Susin (2005) a manutenção incide em um conjunto de 

ações técnicas, administrativas e supervisionais que visam manter os ativos em 

perfeito estado de funcionamento, assegurando, desta forma, o aproveitamento 

planejado e desejável de tais ativos, sustentando níveis de produção, 

segurança e lucratividade.   

Kardec e Nascif (2012, p. 26), explicam que nos dias atuais a manutenção 

tornou-se um meio de “assegurar a disponibilidade da função dos equipamentos e 

instalações de forma a acatar a um processo de produção ou de serviço com 

competência, garantia, preservação do meio ambiente e custo apropriado”. 

Ainda pode ser definida, como parcela de uma organização, cujo papel 

consiste em munir recursos para que ocorra uma eficiente operação e 

produção, sem que haja interrupções provenientes de quebra ou falhas de 

equipamentos do processo produtivo dessa organização. Como tal, a função da 

manutenção precisa ser considerada como parte integral e indispensável da 

organização (QUINELLO; NICOLETTI, 2005).  

Em regra, quando se fala em manutenção, na maioria das vezes, o 

entendimento não é absolutamente claro, visto que esta atividade contraiu uma 

significativa relevância no cenário industrial, e para tal, foram providenciadas 

implementações expressivas a essas atividades. Nesse cenário, a manutenção 

passa a ser uma atividade estratégica nas empresas, visto que ela precisa 
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assegurar a disponibilidade dos equipamentos e instalações com 

confiabilidade, segurança e custos apropriados.  

Nos dias atuais, a técnica de manutenção carece ser necessariamente 

desenvolvida sob a estratégia de redução do período de intervenção nos 

equipamentos, buscando assim obter o menor tempo de indisponibilidade para 

o serviço. Da mesma forma, tem como princípio impedir a deterioração de 

instalações e equipamentos (MARÇAL; SUSIN, 2005). 

Mobley (2002) explica que a mesma abarca todas as atividades técnicas 

e organizacionais que asseguram que as máquinas e equipamentos em geral, 

operem dentro da confiabilidade almejada. Manutenção e trabalhos de reparo 

que seguem determinadas diretrizes básicas diminuem significativamente as 

chances de falhas inesperadas e consequente perda de produção, tempo e 

gastos desnecessários. Em casos mais críticos, é observado que as falhas de 

um processo podem causar prejuízos graves e, ainda, colocar em risco a vida 

humana.  

Quanto aos tipos existentes, estas segundo Comitti (2004) são 

decompostas em dois tipos, ou seja, a atividade de manutenção que abrange 

ações corriqueiras de prevenção, ajustes de pequenas falhas, lubrificação, 

vistoria, troca de peças, dentre outros; e as atividades de melhoria, que possui 

como escopo ajustar pequenos erros de projeto nos equipamentos, impedindo 

a reincidência de desgastes prematuros ou falhas, ou mesmo para a 

atualização do equipamento, ajustando a novos objetivos ou processos 

produtivos. 

Logo, observa-se que quando a manutenção não é realizada de maneira 

esquematizada e adequada, torna-se muito provável que em algum momento 

ocorrerá à parada das máquinas. Inevitavelmente, esta parada poderá ser 

inesperada ou programada. É imprescindível que a equipe de manutenção faça 

o possível para  não haver tais paradas , visto que essas trazem dificuldades 

como a iniciação de falhas originária de uma intervenção feita de maneira 

imprópria e defeitos que se alastram de um componente para o outro dentro da 

máquina, tornando essas  paradas mais demoradas do que em uma 

Manutenção Corretiva Planejada. Em decorrência, este episódio acarretará  

prejuízos significativos para a produção e, certamente, acrescerá os custos da 

manutenção, o que certamente  ser impedido com paradas programadas.  
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Fica claro assim, que um plano de manutenção apropriado e competente 

diminui, e ainda, extingue sobremaneira as chances de ocorrência de falhas em 

equipamentos. 

 

 

1.1. HISTÓRICO DA MANUTENÇÃO 

 

Com o aparecimento da mecanização das indústrias no final do século 

XIX, nasceu a necessidade da realização dos primeiros reparos, visto que  a 

manutenção até 1914 não exibia muita importância e as indústrias não tinham 

equipamentos e equipes para a efetivação deste tipo de serviço. Com a 

chegada  da Primeira Guerra Mundial as industrias começaram a ter que 

sustentar uma produção mínima e, por conseguinte, houve a precisão de 

instituir equipes que fossem capazes de ajustar as falhas das máquinas em 

pouco tempo. Deste modo, apareceu um órgão subordinado a produção, cuja 

finalidade era de efetivação de manutenção, atualmente distinguida como 

Manutenção Corretiva (KARDEC; NASCIF, 2012). 

Este quadro se manteve ate a década de 30 quando, em consequência 

da Segunda Guerra Mundial e das necessidades sempre maiores e mais 

enxutas, é que se começou a praticar o monitoramento de máquinas e 

equipamentos com base no tempo, assinalando, o que nos dias atuais, se 

conhece por manutenção preventiva. Assim, a função manutenção, corretiva e 

preventiva, viria a assumir dentro da indústria posição hierárquica igual à da 

função produção (SALOMÃO FILHO, 2008). 

O aumento dos registros de ocorrências de manutenção, bem como os 

altos custos com peças de reposição, que acabaram ficando ainda mais 

evidentes com a prática da manutenção preventiva, incentivaram as empresas 

a desenvolver o setor, entre as décadas de 40 e 50, aperfeiçoando o 

planejamento e a gestão da manutenção, com a vinda da Engenharia de 

Manutenção em nível departamental, subordinada a uma gerência de 

manutenção (CAMPOS JÚNIOR, 2006). 

Com o desenvolvimento da aviação comercial, ocorrido no período de 

1940 a 1966, houve  uma expressiva ampliação dos critérios de Manutenção 

Preventiva, haja vista  que já não era possível  realizar manutenções corretivas 
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em grande parte dos equipamentos, por meio da manutenção preventiva, 

conforme métodos técnico-científicos (CAMPOS JÚNIOR, 2006). 

Kardec e Nascif (2012) explicam que o custo da manutenção ainda 

começou a aumentar consideravelmente quando comparado com outros 

valores operacionais, o que culminou na em uma elevação dos sistemas de 

planejamento e controle da manutenção que, atualmente, fazem parte da 

manutenção moderna. Inevitavelmente, em razão da quantidade de capital 

investido em itens físicos mais o acréscimo do custo pertinente a esses 

equipamentos, induziram os indivíduos a buscarem métodos para acrescer a 

vida útil dos equipamentos. 

De 1966 até os dias atuais, com a ampliação da indústria e a 

propagação dos computadores, a Engenharia de Manutenção começou a 

desenvolver processos mais elaborados de controle e análise, empregando 

formulas matemáticas mais elaboradas dispondo-se a pré-determinar os 

períodos mais econômicos de execução de Manutenção Preventiva. Tais 

critérios, distinguidos como controle preditivos de manutenção ainda 

encontram-se em desenvolvimento e são aproveitados conjuntamente  ou 

separados, por meio de  análises de sintomas e processos estatísticos. 

A partir dos anos 80, com desenvolvimento dos microcomputadores a 

custos mais acessíveis e controles mais simples, as equipes de manutenção 

contraíram maior independência para criar e aplicar seus programas, sem a 

precisão de analista externo à área, o que permitiu um expressivo avanço no 

manejo de informações e análise de dados que envolviam manutenção e 

produção. Houve uma significativa aproximação dessas duas áreas, que 

procuraram trabalhar com sinergia para aperfeiçoar qualidade e produtividade 

(TAVARES, 2000).  

Assim, observou-se um acréscimo da confiabilidade dos processos 

industriais e da disponibilidade de equipamentos e máquinas; intervenções 

mais curtas, conscientes e precisas com análises dos riscos envolvidos; 

melhoria da segurança e condições ambientais em geral; sistematização dos 

programas de manutenção, favorecendo a interseção com a própria produção 

(NETTO, 2008). 

Outro aspecto importante dos avanços na manutenção citado por 

(SALOMÃO FILHO, 2008), foi a dependência ainda mais expressiva das 
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organizações na capacidade de criação e resposta deste setor, haja vista que 

as novas exigências do mercado tornaram visíveis as limitações dos sistemas 

de gestão. Em diversos episódios, a necessidade de inovação e otimização 

exigia criação de  equipes multidisciplinares para interações nas fases de 

projeto, fabricação e manutenção de equipamentos e máquinas, adequando 

resultados ainda melhores em questão de produtividade e eficiência em custos. 

Além disso, com a crescente reivindicação de qualidade dos produtos por parte 

dos consumidores, a manutenção foi obrigada a responder por suas 

intervenções com maior rigor e confiabilidade, atenuando retrabalhos e falhas 

na produção. Neste contexto, a manutenção assumiu papel não somente 

importante, mas estratégico dentro das empresas.  

 
 

1.2. TIPOS DE MANUTENÇÃO 

 

Ainda é bastante comum existir uma determinada desordem no que se 

refere a terminologia empregada para determinar os tipos de manutenção. Os 

tipos podem até alterar, todavia, o conceito precisa ser esclarecido. Sua 

definição admite a seleção do tipo que seja mais adequada para um 

determinado equipamento, instalação ou sistema (COMITTI, 2004). 

 

1.2.1. Manutenção corretiva 

 

A manutenção corretiva é uma técnica de gerência reativa que espera 

pela falha da máquina ou equipamento, antes que seja tomada qualquer ação 

de manutenção. Também é o método mais caro de gerência de manutenção. 

Os maiores custos associados com este tipo de gerência de manutenção são: 

altos custos de estoques de peças sobressalentes, altos custos de trabalho 

extra, elevado tempo de paralisação da máquina, e baixa disponibilidade de 

produção (VIANNA, 2002). 

Pereira (2011) explica que ela é decomposta em duas classes, das quais 

cita explica: 

 Manutenção Corretiva Não Planejada: retifica a falha de forma 

aleatória, isto é, incide no ajuste da falha ou desempenho menor 
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que o almejado posteriormente o acontecimento do fato. Ela 

provoca expressivos custos, haja vista que acarreta perdas de 

produção e os danos aos equipamentos fica maior. Quando só há 

a corretiva, a manutenção e conduzida pelos equipamentos, o 

que leva a manutenção ser reativa.  

 Manutenção Corretiva Planejada: refere-se a correção que se dá 

em detrimento de um acompanhamento preditivo, detectivo ou até 

mesmo pela deliberação gerencial de se atuar ate a falha. Por ser 

uma manutenção planejada, representa maior economia, 

segurança e rapidez. 

 

Pertinente observar que do ponto de vista do custo de manutenção, é 

mais barata do que prevenir as falhas nos equipamentos, em compensação, 

pode acarretar significativas perdas na interrupção da produção (PEREIRA, 

2011). 

 

 

1.2.2. Manutenção preventiva 

 

É feita para diminuir ou mesmo impedir falha ou queda no desempenho, 

satisfazendo a um planejamento fundamentado em intervalos determinados de 

tempo, conhecido por preventiva sistemática (XENOS, 2004). 

Para Pereira (2011) para  uma adequada prevenção precisa haver uma 

deliberação dos intervalos de tempo. Na dúvida, tende a apresentar uma 

tendência de ser mais conservador, os intervalos em comumente são menores 

que o imprescindível, o que demanda em paradas e troca de pecas 

dispensáveis. 

 

 
1.2.3. Manutenção preditiva 

 

Essa manutenção admite que os equipamentos atuem por um tempo 

maior e a intervenção aconteça fundamentada em dados e informações. À 
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medida que a intervenção é feita, estará acontecendo uma Manutenção 

Corretiva Planejada (VIANNA, 2002). 

Essa prática reduz de maneira bastante expressiva   a quantidade de 

manutenções corretivas e preventivas. Dentre seus benefícios estão, segundo, 

Brito (2002): 

 Abolição das trocas de componentes e das interferências 

preventivas dispensáveis. 

 Acréscimo da segurança operacional e disponibilidade dos 

equipamentos, com diminuição dos riscos de acidentes e 

interrupções imprevistas de produção. 

 Arrefecimento das quebras de equipamentos em operação, que 

geram estragos secundários em diversos componentes. 

 Diminuição dos custos e prazos das intervenções, por meio do 

conhecimento prévio das falhas a serem ajustadas. 

 

Este tipo de manutenção, objeto central deste estudo, será focado de 

maneira mais detalhada no próximo capitulo. 

 

 

1.2.4. Manutenção detectiva 

 

Refere-se a ação realizada em sistemas de proteção ou comando 

procurando achar problemas  ocultos ou não percebíveis aos reponsáveis pela  

operação e manutenção. Exemplificando este tipo de manutenção cita-se o 

circuito que gera  a entrada de um gerador em um hospital. Se existir 

deficiência de energia e o circuito apresentar um problema,  o gerador não 

funciona. Em função disso, este circuito é testado/acionado invariavelmente, 

para averiguar sua funcionalidade (KARDEC; NASCIF, 2012). 

Brito (2002) complementa que a medida que acresce a serventia de 

instrumentação de comando, controle e automação nas industrias, observa-se 

que maior é a necessidade de Manutenção Detectiva para assegurar a 

credibilidade dos sistemas e da planta. 
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1.2.5. Engenharia de manutenção 

 

Esta incide em um conjunto de atividades que admite elevar a  

credibilidade e a disponibilidade, deixando de ficar ajustando, convivendo com 

dificuldades recorrentes, para aperfeiçoar padrões e sistemáticas, 

desenvolvendo a manutenibilidade, agregando feedback ao projeto e intervindo 

tecnicamente nas compras (KARDEC;  NASCIF, 2012). 

Em regra, quem faz a manutenção corretiva não planejada, não possuirá 

tempo para realizara Engenharia de Manutenção. Contudo, provavelmente, 

possuirá tempo para permanecer ajustando a falha de forma aleatória e 

convivendo com os resultados negativos. E imprescindível modificar, coligar a 

Manutenção Preventiva Preditiva e exercitar a Engenharia de Manutenção, que 

em tese é agir proativamente na raiz do motivo das dificuldades. 

 

1.2.6. Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) 

 

A MCC incide em um método para desenvolver e eleger projetos 

alternativos de manutenção, fundamentados em critérios econômicos, de 

segurança e operacionais. A mesma emprega perspectiva do sistema para 

análise das funções do sistema, das possíveis falhas e ainda da prevenção 

dessas (SIQUEIRA, 2009; SEIXAS, 2002). 

Segundo Seixas (2002), Na MCC a frequência e as atividades de 

manutenção são desenvolvidas analisando “como cada componente colabora 

para conservar a função do sistema”. 

A referida manutenção ainda fornece um mecanismo para que os 

indivíduos possam decidir qual o tipo de manutenção precisa ser realizada e 

ainda que qual não carece ser realizada (XENOS, 2004). 

A escolha de cada um dos tipos dependerá exclusivamente da natureza, 

do serviço de cada equipamento e de suas características construtivas.  
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2. MANUTENÇÃO PREDITIVA 

 

 

Especificamente nesta pesquisa foi focada a manutenção preditiva (do 

inglês, predictive maintenance), que incide em uma monitorização regular do 

atual estado das condições mecânicas, eficiência de operação, e outros 

indicadores, de maneira a adequar dados que sejam capazes de assegurar o 

máximo intervalo entre reparações e diminuem o número e custo das paragens 

não agendadas (VIANNA, 2002). 

Ela procura achar falhas ou deformidades mediante determinados sinais 

que são encontrados por meio de acompanhamentos, avaliações, análises e 

checagens de índices e parâmetros alusivos do estado e condição do sistema, 

confrontados com padrões bons de desempenho ou de projeto. Dentre alguns 

desses parâmetros estão à temperatura, pressão, vibração, rugosidade, 

análises químicas, potência, vazão, velocidade, consumo, dentre outras, antes 

mesmo que esses venham a se manifestar, acarretando a parada total ou 

parcial da produção  (NAVEGA; DAUMAS JÚNIOR, 2012). 

É ainda nomeada por monitorização da condição ou manutenção 

fundamentada na condição, avalia o estado verdadeiro dos equipamentos com 

recurso a equipamentos especiais, tendo por escopo ajustar o planejamento da 

manutenção preventiva, localizar antecipadamente prováveis falhas, impedir o 

aparecimento de problemas complexos e adequar a tomada de decisões com 

embasamento em dados fidedignos.  Acrescentando Mobley (2002, p. 45) 

acrescenta que essa condição “agrega dados que certificam o maior intervalo 

entre as reparações e diminuam o quantidade e o despesa das paragens não 

agendadas”. 

Vianna (2002) explica que em detrimento dos seus benefícios, a mesma 

tem exibido um significativo crescimento.   Dentre os equipamentos  de 

medição utilizados estão o de medição de vibrações,  termografia,  tensões, 

entre outros, conforme ilustra figura 1,2 e 3.  
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Figura 1 - Equipamento de medição de vibrações 

 

Fonte: Vianna (2002) 

 

Figura 2 - Imagem termográfica (esquerda), Imagem visual (direita) 

 

Fonte: Vianna (2002) 

 

Figura 3 – Gráfico de Análise de Tensões   

 

  Fonte: Vianna (2002) 

 

Vianna (2002) asseguram que ela foi inventada para complementar a 

manutenção preventiva, impedindo que uma peça seja trocada pelo seu tempo 
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de atuação, mesmo encontrando-se em perfeito estado, e sim pela sua 

condição, adequando à emprego máxima da peça e a economia, por se impedir 

o desperdício.  Dentre os objetivos  estão o parar o equipamento no momento 

correto, minimizar as intervenções, aumentar a disponibilidade, diminuir custos 

e estabelecer parâmetros preventivos. 

Dentre os principais benefícios dessa manutenção, Navega e Daumas 

Júnior (2012) citam: 

 Abolição das trocas de componentes e das intervenções 

preventivas dispensáveis. 

 Acréscimo da segurança operacional e disponibilidade dos 

equipamentos, com arrefecimento dos riscos de acidentes e 

interrupções repentinas de produção. 

 Diminuição das quebras de equipamentos em operação, que 

acendem danos secundários em diversos componentes. 

 Diminuição dos custos e prazos das intervenções, por meio do 

conhecimento prévio dos defeitos a serem ajustados. 

 

Para o bom funcionamento da aplicação de um processo de manutenção 

preditiva determinadas regras precisam ser seguidas, das quais Telang (2010) 

cita: 

 Avaliação inicial: é necessário que seja feito uma análise para 

averiguar as reais vantagens deste tipo de manutenção, visto que 

a mesma só necessita ser aplicada quando se verifica que os 

valores iniciais e de funcionamento sejam menores aos ganhos 

adequados; 

 Situar os parâmetros de monitorização: avaliar todos os 

parâmetros de medição para os equipamentos que serão sujeitos 

a manutenção preditiva. Tal parâmetro precisa assegurar que 

quando ocorre um desvio do valor normal, este é apontado antes 

mesmo do episódio da falha;  

 Seleção do parâmetro e do equipamento de medição: esta deve 

levar  em consideração uma relação custo-eficiência, ou se seja, 

quanto mais difícil for o equipamento a avaliar, maior precisa ser a 
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eficácia. A opção pelo equipamento de medição necessita atender 

as diversidades de avaliação dos equipamentos a avaliar; 

 Formação de pessoal: em determinados episódios da produção, o 

pessoal da manutenção necessita encontrar-se familiarizado com 

o parâmetro de análise, o equipamento de medição e a interface 

do sistema de armazenamento dos valores das medições, de 

modo a  conseguir explicar as informações das medições e 

apresentar dados pertinente a calibração do equipamento; 

 Processo de aplicação da condição de monitorização: diz respeito 

as etapas indispensáveis que precisam ser realizadas para o bom 

funcionamento da manutenção preditiva, que englobam desde a  

monitorização repetitiva, comparação das medições com os 

limites estabelecidos, apreciação do problema e definição da 

medida corretiva a ser aplicada;  

 Armazenamento de dados: é importante para poder averiguar as 

tendências e ajudar nas decisões futuras.  

 

Para Navega e Daumas Junior  (2012) entre as vantagens dessa 

manutenção citam um aproveitamento maior da vida útil de cada elemento 

constituinte, maior credibilidade na detecção de falhas latentes, diminuição do 

tempo operativo da manutenção planejada e probabilidade maior da detecção 

de falhas sem ter que desmontar o equipamento e, em muitos casos,  sem 

haver a necessidade de paradas. 

Como desvantagens, os autores citam o  elevado custo operativo, que 

ocorre em detrimento  da necessidade de instrumentação sofisticada, e 

técnicos altamente capacitados e treinados para a análise dos resultados 

(NAVEGA; DAUMAS JUNIOR, 2012). 

Comumente, ela adota diversos métodos de investigação para poder 

intervir nas máquinas e equipamentos. Todavia nenhuma técnica preditiva 

consegue cobrir todas as possíveis falhas e todos os defeitos possíveis no 

motor. Assim sendo, é importante reconhecer os diversos  tipos de análises 

que possam cobrir todos, a maior parte ou mais relevantes defeitos (AMARAL, 

2014; SALOMÃO FILHO, 2013). 
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2.1  ANÁLISE DE VIBRAÇÃO 
 

 
Amaral (2014, p. 24) explica que uma vibração “é o movimento de um 

corpo em torno de um ponto de referência”. Ela ocorre quando um sistema 

reage a forças internas e externas. Todo problema mecânico provoca vibração 

somente em uma única frequência, tornando-se plausível avaliar a vibração do 

equipamento e identificar qual o seu problema, desenvolvendo adequados 

passos de reparação.  

Assim, o intuito da análise de vibrações consiste em avaliar o estado 

operacional e mecânico dos equipamentos averiguando  os problemas muito 

antes de  virem a se tornar ainda mais complexos (MAIS; BRADY, 2002). 

Para esta análise é  primordial que as medições sejam periódicas, 

rápidas, precisas e padronizadas. Necessita-se, ainda, considerar a posição do 

medidor, ou seja, qual será empregado mantendo as condições de leitura, 

como temperatura ambiente e carga do motor, essa condição pode assegurar 

bons resultados (AMARAL, 2014). 

Ela admite que um número significativo de informações sejam 

localizadas. É mais empregada em máquinas rotativas, sendo o tipo de análise 

mais usado, em função da grande maioria das máquinas industriais serem 

rotativas. 

Dentre as principais causas observadas que acarretam vibrações 

indesejáveis estão: 

 

a) O desbalanceamento das partes rotativas 

Esta condição ocorre no motor quando a força ou movimento vibratório é 

conduzido aos seus rolamentos em função das forças centrífugas; ainda pode 

ser estabelecido como distribuição irregular de uma massa sobre o eixo de 

rotação do rotor. São balanceadas quando o eixo de rotação  e o eixo 

geométrico estão coincidentes (MAIS; BRADY, 2002). 

 

b) Desalinhamentos 

Estes ocorrem nos pontos de ligação entre equipamentos e podem ser 

angular, quando a linha central de dois veios fazem um ângulo; paralelo, 

quando embora os veios encontrarem-se alinhados ainda há um deslocamento 
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entre eles; angular e Paralelo, quando encontram-se presentes os dois tipos 

citados. Comumente, eixos desalinhados tendem a acarretar vibrações radiais, 

dependendo do suporte, e significativa vibração axial (AMARAL, 2014). 

 

c) Rolamentos e engrenagens danificadas ou desgastadas 

  Problemas em rolamentos e engrenagens aparecem em detrimento de 

desbalanceamentos e desalinhamentos, que acarretam um esforço atípico no 

rolamento ou engrenagem induzindo à sua falha, ou então em função das 

solicitações normais de funcionamento. Quaisquer desses problemas podem 

ser detectados por meio da medição do envelope de aceleração (AMARAL, 

2014).  

 

d) Problemas em correias e correntes 

Estes basicamente ocorrem em função do desalinhamento de polias e 

tensões de funcionamento impróprias 

  

e) Folgas/frouxidão  

As folgas mecânicas podem ser acarretadas em detrimento dos 

componentes rotativos que se encontram soltos ou com má fixação do 

equipamento à fundação (MAIS; BRADY, 2002). 

 

 

2.2 ANÁLISE TÉRMICA (TERMOGRAFIA) 

 

Incide em um processo não destrutivo que fundamentalmente usa 

equipamentos especiais, que são capazes de captar a irradiação de raios 

infravermelhos e calor, que admitem a elaboração de dados que exibirão as 

reais condições dos equipamentos e das máquinas (GONÇALVEZ, 2004).  

  

A termografia é um método de teste não destrutivo, que 
fundamentalmente utiliza de  instrumentos sensíveis à radiação 
infravermelha, admitem a visualização do perfil térmico e a medição 
das variações de calor emitidas pelas diferentes regiões da superfície 
de um corpo, sem haver a necessidade de contato físico com ele 
(QUADROS; MARRANGHELLO, 2011, p. 85). 
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É muito empregado em sistemas elétricos, podendo detectar 

componentes que encontram-se fora de sua temperatura normal de operação. 

Ela averigua, através de instrumentos bastante sensíveis, a temperatura, a 

partir da detecção da irradiação de raios infravermelhos, que a peça emite 

quando a mesma encontrasse em operação (GONÇALVEZ, 2004). 

Sua aplicação em sistemas mecânicos encontra-se unificada em boa 

parte a equipamentos rotativos, uma vez que nestes equipamentos a episódio 

de fricção entre componentes, o que provoca desgaste com o decorrer do 

tempo, até à falha do componente. (AMARAL, 2014). 

Segundo Andrade et al. (2015), é uma técnica bastante empregada com 

um papel relevante, na área da manutenção preditiva, sendo usada para o 

monitoramento de defeitos mecânicos e elétricos. 

Em sistemas mecânicos, a termografia usa o calor provocado pela 

fricção e desgaste para averiguar o estado dos equipamentos. Dentre alguns 

motivos mais  comuns observados para falha mecânica estão o aumento da 

carga sobre o rolamento, induzindo a um desgaste prematuro; um acréscimo 

das tensões do equipamento, induzindo a problemas de fadiga prematura; um 

acréscimo nas forças que são aplicadas ao equipamento; e os consequências 

da inércia que induzem ao desbalanceamento de um componente ou veio 

rotativo. (MAIS, BRADY, 2002). 

Assim, o que se observa é que uma combinação de análises 

termográficas com dados de vibração colabora bastante para descobrir falhas 

precoces em equipamentos e eleva a capacidade de detecção de problemas 

que culminam nessas falhas. 

 

 
2.3  ANÁLISE DE PARTÍCULAS 

 

Segundo Andrade et al. (2015) ela permite fazer análises concisas no 

lubrificante, em tempo suficiente para que um conjunto de informações precisas 

possa ser útil à manutenção. Utiliza microscópios para que as partículas em 

excesso nos fluidos sejam localizadas. Tem por escopo estabelecer o momento 

apropriado para a renovação do óleo de um  componente lubrificado ou de um 

circuito hidráulico, regulando com isto, o grau de degradação ou de  
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contaminação e procurando desta maneira, economizá-lo através do intervalo 

entre as trocas. 

A combinação destas técnicas de monitoramento e de análise 

proporciona os meios de monitoramento direto de todos os equipamentos e 

sistemas críticos em uma fábrica. Esta política de manutenção eleva 

consideravelmente a confiabilidade da planta produtiva, visto que diminui 

consideravelmente a possibilidade de falha dos ativos, permanecendo somente 

as possibilidades de falhas humanas (SALOMÃO FILHO, 2013). 
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3. A MANUTENÇÃO PREDITIVA NAS MÁQUINAS ROTATIVAS 

 
 

Conforme analisado, tem-se observado que as empresas tem apostado 

cada vez mais na manutenção preditiva para atenuar as paragens não 

programadas de equipamentos, acertar os planos de manutenção preventiva e 

ter conhecimento c da atual condição física dos equipamentos. 

Assim, nos dias atuais, frente ao expressivo crescimento tecnológico, é 

plausível analisar diversas alterações e aprimoramentos em projetos antigos, 

além da assídua invenção de novas máquinas e ferramentas que exibem alto 

desempenho, e por meio desta nova fase da tecnologia, é admissível ser 

analisada uma significativa  modificação nas já seculares máquinas rotativas 

(VANCE et al., 2010). 

Friswell et al., (2010) refere-se as máquinas rotativas aquelas que tem 

um eixo sobre o mesmo é rotacionado ao redor de si próprio. Segundo os 

referidos autores, essas máquinas são compostas especificamente pelo rotor, 

mancais e estrutura de suporte.  

Para Vance et al. (2010) uma máquina rotativa, não consiste em um 

simples projeto, visto que o mesmo tem uma  grandiosidade de novos 

equipamentos, além de um expressivo campo em que se podem adentrar 

conceitos básico com o intuito de conter recursos naturais e financeiros. 

A classificação das mesmas é analisada em tipos, ou seja, máquinas de 

corrente contínua e máquinas de corrente alternada - máquinas síncronas e 

assíncronas (GÓZ; SILVA, 2002). 

 

 
3.1 FALHAS COMUNS EM EQUIPAMENTOS ROTATIVOS 

 

Os equipamentos rotativos exibem  exibir uma expressiva quantidade de 

mecanismos de falhas, que ocorrerem por operação imprópria, sobrecargas, 

manutenção pouco eficiente ou falha, má conservação, falha elétrica e  

mecânica, sabotagem, etc. As falhas de natureza mecânica instituem somente 

uma parcela das probabilidades de falha de uma máquina. Contudo a 
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adequada identificação das mesmas acarreta efeitos imediatos para a máquina 

em operação, refletindo da mesma maneira nos custos. 

Para que um plano de manutenção preditiva nas máquinas rotativas 

tenha êxito é indispensável que o mesmo considere algumas estratégias que 

se disponha  atenuar esses tipos de falha. 

 

a) Desbalanceamento 

 

  Ele ocorre uma vez que  um rotor em rotação provoca esforços 

enérgicos que se alastram nas partes da máquina que o aguentam. Essas 

forças causadas no desbalanceamento, ainda que sejam pequenas, elevam 

consideravelmente o trabalho das partes da máquina acarretando, no mínimo, 

uma diminuição de sua vida útil, ocasionando deste modo, danos ao 

empreendedor. Além dos danos ocasionados, outra decorrência do 

desbalanceamento é a perda da qualidade, acréscimo de refugos, vibração, 

ruídos, entre outros (GÓZ; SILVA, 2002). 

  Friswell et al. (2010) acrescentam que o desbalanceamento exagerado 

do rotor pode causar significativas amplitudes de movimento, provocando altos 

níveis de vibração, que se revelam em prejuízos aos mais variados 

componentes do sistema. Na prática, percebe-se que o desbalanceamento e o 

desalinhamento encontra-se entre as duas principais consequências de mau 

funcionamento e de falhas desastrosas em máquinas rotativas, o que vem a 

comprometer a segurança e a credibilidade das instalações industriais, além 

dos riscos de avarias acarretados ao meio ambiente.   

  Ele pode ser acarretado por diversos fatores, pelo próprio processo de 

manufatura em função das tolerâncias de fabricação e a heterogeneidade do 

material, por exemplo. Além dos fatores mencionados anteriormente, ele pode 

ser instigado também por fatores como a acumulação de partículas pouco 

desejáveis nas pás do rotor como gelo, sujeira, resinas, ou mesmo pela 

retirada do material das mesmas quando o fluido de trabalho tem partículas 

sólidas (FRISWELL et al., 2010). 

Nas máquinas rotativas, o desbalanceamento é um dos problemas de 

excitação síncrona mais comum. O desbalanceamento de rotores acontece em 

todas essas máquinas num determinado grau, sendo assinalado por uma 
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vibração senoidal na frequência da rotação (1 vez por revolução) na direção 

radial, podendo este  ser seguido por uma alta amplitude também na direção 

axial (GÓZ; SILVA, 2002). 

Existem necessariamente dois tipos de desbalanceamento, o estático e 

o dinâmico. O desbalanceamento estático acontece quando o centro de massa 

do conjunto rotativo não combina com o centro de rotação. Isto pode acontecer 

em função de diversos fatores  como a montagem incorreta, desgaste, acúmulo 

de material e erros de fabricação.  

Já o desbalanceamento estático é gerado por um ponto com mais 

massa no rotor que provoca uma força centrífuga. Em rotores longos o 

desbalanceamento estático pode ser acarretado por dois pontos, ou mais, com 

maior massa e posição angular próxima, conforme ilustra a figura 4. 

 

Figura 4 -  Desbalanceamento Estático 

 

Fonte: Arco-Verde (2008) 

 

O desbalanceamento dinâmico acontece quando a linha de centro de 

massa não coincide com a linha geométrica de rotação, podendo ele  ficar no 

centro geométrico de rotação, conforme ilustra figura 5. Tal desbalanceamento 

não consegue ser estabelecido  por oscilação pendular, haja vista  que o  rotor 

não mais exibe  uma posição determinada em sua condição de repouso. 
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Figura 5. Desbalanceamento Dinâmico 

 

Fonte: Arco-Verde (2008) 

 

Quando em movimento, o rotor faz um movimento de giro sob seu eixo 

vertical em relação ao eixo de rotação, haja vista que  os pontos de 

desbalanceamento desempenham forças sobre o rotor. Contudo, a situação 

mais habitualmente achada corresponde ao desbalanceamento combinado, 

que satisfaz à ocorrência do desbalanceamento estático e dinâmico 

concomitantemente, conforme ilustra figura 6. 

 

Figura 6 -  Desbalanceamento Combinado 

 

Fonte: Arco-Verde (2008). 
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a) Desalinhamento dos eixos 

 

Este acontece quando as linhas de centro dos eixos de rotação que 

envolvem duas máquinas não se mostram alinhadas uma com a outra. Esse 

episódio acaba acarretando quebras bem mais frequentes, derivando na 

diminuição do tempo médio entre as falhas. Pode ser paralelo, quando as 

linhas de centro de dois eixos são paralelas, todavia, mais não se localizam no 

ponto de mudança de carga ou angular; e angular, quando a situação ocorre de 

maneira adversa, conforme ilustra figura 7 e 8 (SZYMON; PIETA, 2011). 

 

Figura 7 – Desalinhamento Paralelo 

 

 

 

Fonte: Szymon e Pieta (2011) 

 

 

 
Figura 8 – Desalinhamento Angular 

 

 

 
Fonte: Szymon e Pieta (2011) 

 

 
 

Comumente, segundo esclarece Szymon e Pieta (2011), a condição 

verdadeira de desalinhamento que acontece nessas máquinas, incide em uma 

combinação dos  dois  tipos de desalinhamentos, o desalinhamento misto ou 

combinado.  Para localizar este tipo de desalinhamento, emprega-se uma 
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ferramenta conhecida como análise de vibrações, que admite definir as 

deficiências nas  máquinas.   

Assim sendo, por meio de transdutores como os acelerômetros e 

sensores de deslocamento é admissível medir e avaliar as vibrações 

determinando sua origem, localizando cada componente e o tipo de falha que 

está provocando. Ainda é admissível aferir o estado mecânico do componente 

que a determina e o agravamento da deficiência localizada (MARÇAL; SUSIN, 

2005).  

 

b) Falhas de rolamentos 

 

Estas acarretam vibração em altas frequências e as adulterações de 

nível global de vibração observados em seus  estágios iniciais de desgaste são 

praticamente insignificantes. Apesar disso as falhas peculiaresem rolamentos 

possuem frequências peculiares admitindo uma análise muito eficaz (COMITTI 

et al., 2003). 

As falhas no rolamento podem acontecer por diferentes motivos como 

carga exagerada, vedações ineficientes, correções inadequadas, lubrificação 

deficiente, montagem imperfeita, dentre outras. Válido salientar que qualquer 

um desses fatores pode gerar um tipo peculiar de falha. 

 

c) Empenamento de Eixo 
 

 
O empenamento de eixo pode ocasionar alta vibração sendo um 

problema bastante  confundido com desbalanceamento e desalinhamento. A 

efetivação de um balanceamento poderá diminuir a vibração gerada, contudo 

raramente irá extingui-la. A  solução do problema é a retirada do empenamento 

que, quando possível, pode ser efetivado mediante aquecimento ou utilização 

de uma prensa (COMITTI et al., 2003). 

 

d) Folga Mecânica 
 

 
A folga rotacional é gerada pelo exagero de espaço livre entre elementos 

rotacionais e estruturais da máquina. A folga estrutural é acarretada  por um 
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arrefecimento entre duas partes estacionárias como um pé e uma a base, ou 

entre o mancal e sua base. O espectro de uma folga mecânica comumente 

apresenta diversos harmônicos. Há fundamentalmente dois tipos de folgas, o 

rotacional e a estrutural (não rotacional) (SZYMON; PIETA, 2011). 

 

e) Roçamento do motor 

 

Este pode ser entendido como o contato ocasional entre as partes 

rotativas e estacionárias de uma máquina sendo capaz de gerar vibrações na 

frequência de rotação, em seu dobro, em seus sub-harmônicos e até em altas 

frequências (MARÇAL; SUSIN, 2005). 

Este problema  acontece devido ao contato entre o rotor e o estator. 

Pode ser acarretado por erros na montagem, danos na carcaça, lubrificação 

inadequada e empenamento de eixo. O sinal é assinalado  por uma cadeia de 

frequências capaz de excitar uma diversidade de frações harmônicas 

determinadas condições, como quando o equipamento é sujeito a determinada  

carga e temperatura, ou por estímulos ocasionados por seu funcionamento 

(COMITTI et al., 2003). 

É pertinente salientar que o roçamento apresenta particularidade 

parecida à folga mecânica. Comumente uma ou mais frequências naturais são 

instigadas pela fricção. A apreciação da forma de onda pode ser extremamente 

favorável nesta análise, sendo capaz de mostrar uma forma de onda truncada 

e, com o agravamento do problema ou acréscimo de folgas, pode-se analisar 

ainda a ocorrência de impactos. Contudo, se o roçamento for consecutivo, 

possivelmente não será provável ver nenhum truncamento. Apesar disso, esse 

atrito consecutivo pode incitar a ressonância em determinado componente da 

máquina provocando vibrações de amplitude e fase instável (MARÇAL; SUSIN, 

2005). 

 

f) Engrenagens 
 

A Vibração gerada por problemas em engrenagens tem um espectro de 

fácil identificação, apesar de interpretação normalmente complicada. A 

dificuldade se dá pelas dificuldades em montar um transdutor próximo à origem 
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e, em função a quantidade de fontes de vibração num conjunto de 

engrenagens múltiplas que deriva numa diversidade de engrenamentos, 

modulação e frequências de operação (FRISWELL et al., 2010).  

Em regra a falha em engrenagens é assinalada por amplitudes de 

vibração em alta frequência, na frequência de engrenamento que é igual a 

quantidade de dentes multiplicado pela frequência de rotação da engrenagem. 

Esta frequência aparece continuamente, sendo o engrenamento bom ou não. A 

presença de bandas laterais em torno desta frequência é bastante comum. A 

amplitude da frequência de engrenamento pode modificar-se expressivamente 

em detrimento das condições de operação. Em razão disto a amplitude não 

estabelece um adequado parâmetro para identificação do problema. Em 

contrapartida a presença de grandes amplitudes nas bandas laterais ou nas 

frequências naturais das engrenagens estabelecem um bom indicativo de 

problemas e rigidez (COMITTI et al., 2003). 

 

g) Passagem de Pás 

 

São máquinas que operam com fluidos, imcompressíveis ou 

compressíveis, comumente exibem arranjos de pás (aletas móveis - blades) e 

difusores (aletas fixas - vanes) que podem provocar vibrações na passagem de 

pás. A frequência de passagem de pás (Blade Passing Frequency) é 

normalmente igual ao número de pás vezes a frequência de rotação (COMITTI 

et al., 2003). 

 

h) Ressonância 

 

A ressonância sucede quando uma frequência de excitação coincide, ou 

mesmo fica próxima, de uma frequência natural do eixo, carcaça da máquina 

ou estrutura conectada. Comumente a estrutura de uma máquina tipicamente 

tem múltiplas frequências naturais. A ressonância é um problema que gera 

elevada vibração, com amplitudes elevadas, sendo altamente lesiva ao 

equipamento podendo gerar sérios agravos em curto espaço de tempo, até 

mesmo uma falha catastrófica( FRISWELL et al., 2010). 
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Trata-se de  um problema de fácil identificação, uma vez que os níveis 

de vibração caem admiravelmente com a variação da velocidade. Dessa 

maneira acrescendo ou enfraquecendo a velocidade, de forma a se afastar da 

frequência natural excitada, existirá um declínio do nível de vibração. Mapas 

espectrais são muito úteis na identificação de ressonâncias em função da 

informação da condição de vibração em diferentes rotações. A forma de onda 

no tempo exibirá uma magnitude bem maior quando o equipamento estiver 

passando pela ressonância (COMITTI et al., 2003). 

O julgamento da fase é bastante útil na identificação da ressonância. Em 

máquinas  cuja rotação é variável a fase entre a fonte de excitação e a 

resposta da estrutura é sempre de 90º na frequência natural. 

Em equipamentos de rotação constante a fase gerada por um problema 

rotacional possui uma fase relativa ao sinal de referência constante. Contudo, 

há de se relatar que a vibração devido à ressonância exibirá fase variável 

(FRISWELL et al., 2010). 

 

i) Problemas de Lubrificação 

 

Os problemas de lubrificação são mais frequentes em máquinas com 

mancais de deslizamento e em rotores sustentados por mancais de 

deslizamento devido a fenômenos de instabilidade com o filme lubrificante. A 

instabilidade do filme lubrificante pode ser causada por diversos mecanismos 

como histerese e fluido aprisionado (COMITTI et al., 2003). 

Em regra, a instabilidade é uma vibração auto-excitada capaz de 

canalizar a energia do movimento de vibração. As causas mais comuns 

observadas para a instabilidade do filme lubrificante em mancais de 

deslizamento são desvios das condições normais de operação. O projeto 

inadequado do mancal, desgaste exagerado, acréscimo na pressão ou 

variação da viscosidade do óleo são outras causas muito comuns. 

Em condições normais de operação, Marçal e Susin (2005) afirmam que 

o eixo eleva-se levemente à lateral do mancal de forma a atuar em uma 

posição excêntrica em relação ao centro do mancal arrastando o óleo de 

maneira a formar uma cunha pressurizada do outro lado. A elevação do eixo 

dependerá da velocidade de rotação, peso do eixo, pressão do óleo, etc. O 



36 
 

lubrificante circulará a uma velocidade de aproximadamente ½ da velocidade 

de rotação do eixo (geralmente de 0,43 à 0,48). 

 

j) Problemas elétricos 

 

Além de defeitos mecânicos, os motores de indução podem exibir em 

seus espectros de frequência, defeitos causados por problemas elétricos, como 

problemas no estator que podem gerar uma alta vibração de 2X, ou seja, 

ocasionado por curto circuito entre as lâminas ou desequilíbrio de impedância 

das bobinas, e também um espaço desigual entre o rotor e o estator (COMITTI 

et al., 2003). 

As vibrações ocasionadas por falhas elétricas acontecem em sistemas 

que têm máquinas elétricas sendo geradas pelo desequilíbrio entre as forças 

eletromagnéticas atuantes no rotor e no estator. 

Determinados problemas elétricos acarretam vibração na frequência da 

linha, que por sua vez é muito próxima à frequência de rotação, podendo gerar 

confusão com outros tipos de defeitos síncronos. Um meio simples para 

verificação incide no desligamento da energia elétrica. A amplitude de vibração 

ocasionada por uma falha elétrica, ou magnética, esvanecerá imediatamente. 

Caso o problema seja de natureza mecânica, um desbalanceamento, por 

exemplo, a amplitude de vibração cairá acompanhando a rotação (MARÇAL; 

SUSIN, 2005). 

Em determinados casos o problema depende das condições de carga. 

Isto pode acontecer com alguns motores que exibem elevada vibração quando 

em carga e uma baixa vibração quando em vazio. 

 

 

Assim, frente aos possíveis problemas que podem ocorrer nas máquinas 

rotativas, julga-se indispensável haver à manutenção preditiva da mesma, visto 

que por meio dela torna-se possível consegue antecipar as principais situações 

de mau funcionamento e de falhas nessas maquinas, que comprometem a 

segurança e a credibilidade das instalações nas indústrias, sem contar os 

riscos de estragos ambientais (FRISWELL et al., 2010). 
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CONCLUSÃO 

 

A partir dos estudos feitos, foi possível observar que a manutenção 

exibe um papel estratégico para as empresas e que uma gestão eficaz da 

manutenção permite significativos ganhos na qualidade, produtividade e lucro, 

bem como uma diminuição expressiva de custos, retrabalhos e outras perdas. 

Dessa maneira, entende-se que uma análise do impacto das falhas 

sobre o processo produtivo contribui para a decisão de qual política de 

manutenção a ser implantada, o que vai depender da importância do 

equipamento no processo, em termos de produtividade, qualidade, custo, 

segurança e meio ambiente.   

Especificamente neste estudo, foi  apresentado, a utilização de técnicas 

de manutenção preditiva, em máquinas rotativas, onde foram mencionadas as 

falhas mais comuns em equipamentos rotativos, o que demanda ações 

corretivas, evitando danos do equipamento. 

A manutenção preditiva pode ser utilizada em diversas ocasiões, a 

adoção deste método depende de variáveis como tipo do equipamento, 

conhecimento técnico de seu funcionamento, dentre outros.  

Assim, pode-se concluir que quando a manutenção preditiva é realizado 

eficientemente a mesma consegue reduzir o custo da operação de 

manutenção, influenciando também no tempo de intervenção. Outra vantagem, 

é fornecimento de dados para os gestores da manutenção, tornando-os mais 

capazes de realizar a manutenção no exato momento em que o equipamento 

necessita, aumentando o rendimento de produção, evitando perdas de produto 

e paradas desnecessárias e/ou imprevistas, contribuindo de maneira 

significativa para redução de custos operacionais. 

Considera-se, portanto, que foram alcançados todos os objetivos 

traçados para este trabalho e, apesar não existir um único caminho ou 

metodologia corretos e ideais para o gerenciamento estratégico do setor de 

manutenção, há práticas, conceitos e técnicas diversos que, se aplicados 

corretamente e coerentemente, poderão garantir excelentes resultados para a 

organização.  
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