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Manutenção Preditiva: conceito
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É aquela que indica as 
condições reais de 
funcionamento das 

máquinas com base em 
dados que informam o 

seu desgaste ou processo 
de degradação.
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Manutenção Preditiva: objetivos

determinar, 
antecipadamente, a 

necessidade de 
serviços de 

manutenção numa 
peça específica de 
um equipamento;

eliminar 
desmontagens 
desnecessárias 
para inspeção;

aumentar o tempo de 
disponibilidade dos 

equipamentos;

reduzir o 
trabalho de 

emergência não 
planejado;
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aproveitar a vida útil total dos 
componentes e de um 

equipamento;

aumentar o grau de confiança no 
desempenho de um equipamento 

ou linha de produção;

determinar previamente as 
interrupções de fabricação para 
cuidar dos equipamentos que 

precisam de manutenção.

Manutenção Preditiva: objetivos



Para ser executada, a manutenção preditiva 
exige a utilização de aparelhos adequados, 
capazes de registrar vários fenômenos, tais 

como:

• vibrações das máquinas;

• pressão;

• temperatura;

• desempenho;

• Aceleração.
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Manutenção Preditiva: execução



Procedimentos para atacar os problemas 
detectados

Diagnósticos e

Análise de 
tendência da falha.
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Manutenção Preditiva



Detectada a irregularidade, 
o responsável terá o 

encargo de estabelecer, na 
medida do possível, um 
diagnóstico referente à 

origem e à gravidade do 
defeito constatado . Este 

diagnóstico deve ser feito 
antes de se programar o 

reparo.
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Manutenção Preditiva: 
diagnósticos



A análise consiste em prever com antecedência a 
avaria ou a quebra, por meio de aparelhos que 

exercem vigilância constante predizendo a 
necessidade do reparo.
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Manutenção Preditiva:         
análise de tendência da falha
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Manutenção Preditiva:         

análise de tendência da falha



análise das vibrações; 

análise dos óleos; 

análise do estado das superfícies;

análises estruturais de peças.
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Manutenção Preditiva:       

métodos de investigação



 Falhas detectadas pela análise de vibrações:

a) rolamentos deteriorados;

b) engrenagens defeituosas;

c) acoplamentos desalinhados;

d) rotores desbalanceados;

e) vínculos desajustados;

f) eixos deformados;

g) lubrificação deficiente;

h) folga excessiva em buchas;

i) falta de rigidez;

j) problemas aerodinâmicos;

k) problemas hidráulicos;

l) cavitação. 16.04.09
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Manutenção Preditiva:

métodos de investigação
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Manutenção Preditiva:

métodos de investigação

 Aparelho utilizado para análise de vibrações:

analisador de vibrações
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Manutenção Preditiva:
métodos de investigação

Análise dos 
óleos

As principais 
propriedades:

• índice de 
viscosidade;

• índice de 
acidez;

• índice de 
alcalinidade;

• ponto de 
fulgor;

• ponto de 
congelamento.

Em termos de 
contaminação 

dos óleos:

• resíduos de 
carbono;

• partículas 
metálicas;

• água.
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Manutenção Preditiva:
métodos de investigação

Análise do estado das superfícies
A análise superficial abrange, além do simples exame visual –

com ou sem lupa – várias técnicas analíticas, tais como:

endoscopia;

holografia;

estroboscopia;

molde e impressão.
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Obra de arte holográfica apresentada no MIT

Endoscópio veicular

Foto estroboscópica

Manutenção Preditiva:

métodos de investigação

http://pt.wikipedia.org/wiki/MIT
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Manutenção Preditiva:

métodos de investigação

Análise estruturais de 
peças:

As técnicas utilizadas na 
análise estrutural são:

• interferometria 
holográfica;

• ultra-sonografia;

• radiografia (raios X);

• gamagrafia (raios gama);

• ecografia;

• magnetoscopia;

• correntes de Foucault;

• infiltração com líquidos 
penetrantes.interferometria holográfica
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Manutenção Preditiva:

métodos de investigação

Periodicidade dos controles: 

é determinada de acordo com os 
seguintes fatores:

• número de máquinas a serem controladas;

• número de pontos de medição estabelecidos;

• duração da utilização da instalação;

• caráter “estratégico” das máquinas instaladas;

• meios materiais colocados à disposição para a  
execução dos serviços.
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Manutenção Preditiva:

métodos de investigação

Exemplo de um programa básico de vigilância
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Manutenção Preditiva:

Vantagens

aumento da vida útil do equipamento;

controle dos materiais (peças, componentes, partes etc.) e melhor 
gerenciamento;

diminuição dos custos nos reparos;

melhoria da produtividade da empresa;

diminuição dos estoques de produção;

limitação da quantidade de peças de reposição;

melhoria da segurança;

credibilidade do serviço oferecido;

motivação do pessoal de manutenção;

boa imagem do serviço após a venda, assegurando o renome do 
fornecedor.


