
 
ANUÁRIO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA DOCENTE - 2018  

 

61 

 

Manutenção Preditiva 

Professor Marcelo PereiraM. Eng. 

 Faculdade Anhanguera de Jaraguá do Sul – SC. 

Disciplina Gestão da Manutenção. 

 

Resumo  

O objetivo desse artigo é compreender qual a importância e a função de uma manutenção 

preditiva, onde ela deve ser aplicada, como ela será aplicada e quais as suas vantagens, além 

de identificar a viabilidade desta ferramenta. 

 

Palavras-chave: Manutenção Preditiva. 

 

 

1 Introdução 

O conceito manutenção preditiva está indicado nas categorias de manutenção desde a 

década de 70, mas a sua evolução só se destacou nos últimos 20 anos. 

Na manutenção preditiva temos a proposta de trabalhar com base de monitoramentos 

regulares das classesmecânicas, eletro-hidráulicas, eletropneumáticas,eletroeletrônicase 

elétricas das maquinas e de instalações e tambémmonitorar o rendimento de operação. 

A manutenção preditiva consegueempregar-seem pelo menos um tipo de aplicação, 

dentre elaspodem-se destacar: Analise de vibração, a Ferrografia, a Termografia, a 

ultrassonografia e Analise das Pressões.Podemos ainda destacar, que a manutenção preditiva é 

uma ferramenta de suma importância para apoio em atuais programas de manutenção, como o 

TPM (Total ProductiveMaintenance). 

 

2 Desenvolvimento 

2.1 Como realizar umamanutenção preditiva. 

A manutenção preventiva é um dos procedimentos mais inovadores da gestão da 

manutenção, pois através de lá é possível efetuar o monitoramento e o acompanhamento por 

meio de instrumentos que fornecem dados quantitativos dos elementos. 

Embora se torna necessário que sejam criados parâmetros críticos, com o objetivo de 

comparar as medidas com estes limites para realizar a intervenção da manutenção. 

Para ser realizada a manutenção preditiva se torna necessária a utilização de aparelhos 

adequados com capacidade de registrar diversosfeitos tais como, vibrações das maquinas, 
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alterações de temperatura, contaminação de fluidos e óleos, estados das superfícies e 

alterações de pressão. 

Com base no conhecimento e analise dos fenômenos, torna-se possível indicar, com 

antecedência eventuais defeitos ou falhas nas maquinas. 

 

2.2 Vibração:  

O conceito vibração consiste em uma análise de sistemas rotacionais, geralmente 

sistemas acoplados a motores, mensurandoa sua vibração e fazendocomparação com gráficos 

de valores pré-estabelecidos, onde se torna possível avaliar elementos como rolamentos e 

outros componentes atrelados a rotação. 

 

Figura 1:modelo de análise de vibração feita por empresa especializada 

 

 

 
 

Termografia: 

 

Atermografia nada mais é do que a análise do espectro infravermelho, chamadas de 

termogramas. 

O Infravermelho: é uma frequência eletromagnética, espontaneamentedada por qualquer 

corpo com intensidade proporcional a sua temperatura. 

A termografia é utilizada para: análise de quaisquer circuitos eletroeletrônicos, painéis 

elétricos, estações, subestações,instalações elétricas, no breaks, pontes rolantes, escadas 

rolantes, elevadores, etc. 
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Figura 2: Imagem de termografia de um painel elétrico 

 

 
 

 

Ferrografia. 

 

A Ferrografiaconsiste em analisar particulados e as propriedade dos fluídos e óleos 

hidráulicos, visando determinar a qualidade para atendimento das especificações do seu meio 

ambiente funcional. 

 

Figura 3 - Estação ferrografa. 

 
 

 

Ultrassonografia 

 

Sua definição se inicia através doprincípio de que o som é um ruído emitido pela vibração 

das moléculas presente no corpo através de qualquer meio, como o ar ou os metais, sendo 
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assim essas vibrações se colonizam de forma esférica desde sua fonte. A faixa de frequência 

acústica é infrassônica e acima de 20 KHz, ultrassônica. 

Em estudos feitos por especialistas conseguiu-se chegar à conclusão que vários defeitos e 

falhas em maquinas e equipamentos começam a se manifestar em frequências muito altas ou 

seja ultrassónica. Nesses casos o aparelho de ultrassom capta tais frequências para um nível 

mais baixo, ou seja, fica num nível de frequência audível, possibilitando assim que o técnico 

responsável pela inspeção possa escutar normalmente essas falhas. 

 

Figura 4 - Ultrassom 

 

 

 
 

 

 

 

Análise de pressões  

 

Podemos definir a análise de pressões, como o monitoramento das pressões em um 

equipamento, sejas essas pressões recebidas, ou emitidas, obrigatoriamente algumas dessas 

pressões são normatizadas. 

As normas que administram os vasos de pressões são: ABNT NBR 15417 e NR-13 t 

elas estabelecemcondições mínimas para a gestão da integridade de caldeiras a vapor, vasos 

de pressão e todas as tubulações de interligação nos aspectos pertinentes à instalação, 

verificação, operação e manutenção, visando sempre à segurança e a saúde dos trabalhadores. 

Nesta norma encontramos a tratativa sobre vasos de pressão que poderíamos dizer que é 

comum em praticamente todas as empresas, por ser muito difícil encontrar uma empresa que 

não tem compressores de ar comprimido. 
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Figura 5 - Caldeira e vasos de pressão. 

 

 

 
 

 

Vantagens e Desvantagens Competitivas da Manutenção Preditiva 

 

Amanutenção preditiva harmoniza o detalhamento de itens específicos, como o controle 

eManutenção da característica do produto final que é gerado naquele equipamento ou 

instalação,reduções expressivas de insumos rejeitados no meio ambiente, por exemplo quando 

se inclui amicrofiltragem de óleos e fluidos. 

 Logo, as corretas solidificações de modalidades de manutenção preditiva se alinhamcom 

as estratégias prometidasanalisadas e praticadas em manutenção e 3/8manufaturas, onde se 

destacar o papel da manutenção preditiva como modalidade demanutenção fundamental como 

um diferencial de produtividade, para atingir este diferencial a manutenção acrescenta: 

 

- O aumento na confiabilidade; 

- Melhora a qualidade; 

- Reduzalguns custos de manutenção corretiva; 

-O aumento da vida útil de componentes e equipamentos  

- Melhora na segurança de processos, equipamentos, instalações e pessoas. 

A manutenção preditiva é um sistema que tem poucas desvantagens para as empresas, 

porem o sistema necessita de contratação de profissionais especializados que entendam o 

funcionamento dos instrumentos de precisão, e isso requer um investimento alto, além da 

manutenção periódica dos equipamentos utilizados para realizar a medição. Contudo, é 
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necessário verificar se estes custos valem a pena para a empresa, caso não seja viável a 

companhia deverá escolher outros conceitos de manutenção. 

 

 

 

3 Conclusão  

Através dessas informações podemos concluir que temos várias técnicas que são 

obrigatórias dentro de algumas normas, e outras que podemos averiguaronde se torna melhor 

aplicar a manutenção Preditiva de modo a melhorar as condições de maquinas e 

equipamentos.  

A manutenção preditiva pode proporcionar grandes benefícios para a gestão da 

manutenção de qualquer empresa, ou ainda pode-se utilizar essa ferramenta como um recurso 

de fornecimentos de dados para maximizar a utilização dos equipamentos se forem bem 

associadas a capacidade de vida do equipamento, ainda pode-se gerar dados com o intuito de 

montar um histórico que pode ser analisado e utilizado para entender a vida de cada 

equipamento. 
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