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Resumo 

Atualmente, a base do funcionamento das indústrias consiste na existência de máquinas 

elétricas, tais como transformadores de potência e motores de indução trifásicos, que 

gradativamente estão se tornando mais robustos e imprescindíveis nos processos 

industriais. Esses equipamentos necessitam de uma gestão especial do ponto de vista de 

manutenção, pois é preciso manter suas funções sempre disponíveis para a operação, 

reduzindo a probabilidade de uma parada de produção não planejada. 

 

A atividade de manutenção preditiva é uma função estratégica dentro de uma 

organização, fundamentada na necessidade de intervenção com base no estado dos 

equipamentos. Os anseios por uma planta capaz de produzir cada vez mais, com um 

menor custo e uma maior confiabilidade de seus equipamentos, originaram exigências 

prioritárias sobre a forma de manter os processos industriais, motivando o surgimento 

de técnicas de manutenção preditiva capazes de avaliar o estado do equipamento 

através de medição, acompanhamento e/ou monitoramento de parâmetros. Essas 

técnicas são importantes para evitar a quebra, buscar o melhor desempenho e 

aproveitar ao máximo a vida útil dos equipamentos. 

 

Mediante sua grande importância, são discutidas as principais técnicas e relevâncias da 

manutenção preditiva nas máquinas elétricas, visando dar suporte às atividades de 

manutenção industrial e melhorar sua confiabilidade. Ao longo deste trabalho, são 

apresentados conceitos fundamentais de máquinas elétricas e manutenção e 

explanações das técnicas de manutenção preditiva nesses equipamentos baseado em 

catálogo de fabricantes, literatura técnica, normas e procedimentos operacionais de 

manutenção industrial. Por fim, são analisados alguns estudos de caso da aplicação das 

técnicas preditivas em equipamentos da mineradora Vale. 

 

Palavras-chave: manutenção preditiva, transformadores de potência, motores de 

indução trifásico. 
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Abstract 

The industries’ operation nowadays is based in the existence of electrical machines, such 

as power transformers and three-phase induction motors, which gradually are 

becoming more robust and indispensable in industrial processes. These devices require 

special management from the point of view of maintenance, because it is necessary to 

maintain its functions always available for operation, reducing the likelihood of an 

unplanned production stop. 

 

Predictive maintenance activity is a strategic function within an organization, formed on 

intervention need based on the state of the equipment. The desires of a plant capable of 

producing even more at a lower cost and greater reliability of its equipment originated 

priority requirements on how to maintain industrial processes, encouraging the 

emergence of predictive maintenance techniques able to assess the condition of the 

equipment by measurement, accompaniment and/or monitoring parameters. These 

techniques are important to avoid the breaking, achieve the best performance and to use 

the most of the useful life of the equipment. 

 

Through its great importance, we discuss the main techniques and relevance of 

predictive maintenance on electrical machines, in order to support the industrial 

maintenance activities and improve its reliability. Throughout this paper, are present 

the fundamental concepts of electrical machines and maintenance and explanations of 

predictive maintenance techniques on these equipment based on manufacturers catalog, 

technical literature, standards and operating procedures of industrial maintenance. 

Finally we analyze some cases about the application of predictive techniques in Vale 

mining equipment’s. 

 

Keywords: predictive maintenance, power transformers, three-phase induction 

motors. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema 

Com o aperfeiçoamento da tecnologia, as máquinas elétricas foram se tornando 

cada vez mais complexas, leves e rápidas. Como consequência, elas passaram a exigir 

matéria prima com padrão de qualidade mais elevado, operadores mais capacitados e 

uma série de fatores que tornaram tais máquinas cada vez mais dependentes de uma 

manutenção eficiente e adequada. 

Os transformadores e motores possuem diferentes aplicações, mas ambos estão 

presentes nos mais diversos segmentos industriais. Os transformadores de potência, 

destinados a transmitir energia elétrica (ou potência) a níveis de tensão adequados para 

a carga requerida, servem como equipamentos indispensáveis para qualquer instalação 

que deseje consumir energia que não suporte a tensão direta da rede primária de 

alimentação. Os motores de indução trifásicos, por sua vez, mais utilizados dentre todos 

os tipos de motores, combinam as vantagens da utilização de energia elétrica com baixo 

custo, facilidade de transporte, limpeza e simplicidade de comando para geração de 

energia mecânica em forma de movimento.  

Esses dois tipos de máquinas precisam de cuidados no que diz respeito à 

manutenção preditiva para seu correto funcionamento. As máquinas não criam 

problemas por si só. Ao invés disso, os engenheiros e técnicos, por negligência, deixam-

nas desenvolverem algum tipo de falha, tornando-as indisponíveis para produção. 

Assim, as técnicas de manutenção preditiva possuem grande influência sobre o capital e 

a produtividade de uma empresa, prevendo defeitos e anomalias em seus equipamentos 

a fim de planejar reparos e consertos com um menor impacto possível na produção. 
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1.2. Objetivo do Trabalho 

Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre as técnicas de 

manutenção preditiva em transformadores de potência e motores de indução trifásicos, 

visando aplicar atividades de prevenção e inspeção para garantir o estado original de 

funcionamento desses equipamentos e avaliar corretamente a reserva de desgaste sem 

ultrapassar o limite de danificação. O estudo se baseia em experiências de diversos 

autores da área de manutenção sob um enfoque teórico e, posteriormente, sob um 

enfoque prático com alguns estudos de caso desses equipamentos elétricos. 

1.3. Justificativa 

No campo da manutenção, infelizmente, a disseminação do conhecimento 

científico costuma ser escassa, ficando restrita ao domínio técnico de cada profissional 

de maneira isolada, principalmente dos mais experientes. Neste sentido, este trabalho 

foi desenvolvido com o intuito de disponibilizar aos profissionais da área um material 

simples e didático, contendo as principais informações referentes à manutenção 

preditiva com foco na preservação das capacidades funcionais das máquinas elétricas. 

1.4. Organização do Trabalho 

Este trabalho foi estruturado em seis capítulos. O Capítulo 1 é constituído pela 

relevância do tema, objetivo do trabalho, justificativa e organização do texto. 

O Capítulo 2 aborda a caracterização e os princípios físicos relacionados ao 

funcionamento das máquinas elétricas.  

No Capítulo 3 são apresentados os conceitos fundamentais de manutenção e os 

principais instrumentos de manutenção preditiva em máquinas elétricas.  

No Capítulo 4 são apresentadas as principais técnicas de manutenção preditiva.  

No Capítulo 5 são apresentados estudos de casos em que foi aplicada a 

manutenção preditiva nas máquinas elétricas. 

Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões deste trabalho. 



 
 

11 
 

Capítulo 2 

Máquinas Elétricas 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos relacionados às 

principais máquinas elétricas: transformador de potência e motor de indução trifásico. 

São abordados os princípios de funcionamento, as características construtivas, as 

classificações e os acessórios e componentes desses equipamentos. 

2.1. Transformadores de Potência 

2.1.1. Introdução 

O transformador de potência (ou de força) é um equipamento de operação 

estático que, por meio de indução eletromagnética, transfere energia de um circuito, 

chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, 

secundário e terciário, sendo mantida a mesma frequência, porém com tensões e 

correntes diferentes. Os transformadores de potência são aqueles cuja potência é 

superior a 500 kVA e cuja tensão de entrada primária geralmente é ligada em média/alta 

tensão (BOREL, APOSTILA CEFET-MG). 

Em sua concepção mais simples, um transformador é constituído por dois 

enrolamentos: o enrolamento primário que recebe a energia do sistema supridor, e o 

enrolamento secundário que transfere essa energia para o sistema de distribuição, 

descontando as perdas internas referentes a esta transformação. A Figura 2.1 mostra um 

circuito magnético fechado representando um transformador na sua forma mais 

simplificada. 
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Figura 2.1 – Circuito magnético elementar de um transformador 

 

Os transformadores de potência podem ser abaixadores, que são aqueles que 

possuem o enrolamento primário ligado ao lado da tensão superior, ou elevadores, que 

possuem o enrolamento primário ligado à tensão inferior. 

2.1.2. Princípio de Funcionamento 

Um transformador é um equipamento auxiliar de ação indireta, cujo 

funcionamento depende da existência de circuitos magnéticos mutuamente acoplados. 

Por atuação magnética mútua, comumente chamada de indução mútua, o transformador 

transfere energia elétrica em corrente alternada de um sistema para outro, conforme 

dito anteriormente. A corrente elétrica alternada, fluindo pelo enrolamento primário, 

cria um campo magnético de densidade B = B(t), dito principal, o qual se interliga com o 

enrolamento secundário e induz f.e.ms (forças eletromotrizes) em ambos os 

enrolamentos, seguindo a Lei de Faraday – Newman e a Lei de Lenz de acordo com a 

Equação 2.1 (SIMOME, 1998). 

 

 𝑒 =  −𝑁 ×  
𝑑𝜑 𝑚ú𝑡𝑢𝑜

𝑑𝑡
 (2.1) 

Onde: 

e = Força eletromotriz induzida; 

N = Número de espiras; 

𝑑𝜑 𝑚ú𝑡𝑢𝑜

𝑑𝑡
 = Variação do fluxo magnético mútuo. 
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As intensidades dessas f.e.ms induzidas dependem da frequência da corrente de 

magnetização (ou energização) da unidade transformadora, do número de espiras do 

respectivo enrolamento e do fluxo magnético estabelecido no núcleo denominado fluxo 

mútuo. Assim, a força eletromotriz induzida E1 em um enrolamento primário de N1 

espiras e de frequência f é expressa na Equação 2.2. 

 

 𝐸1 =  4,44 × 𝑓 × 𝑁1 ×  𝜑 𝑚ú𝑡𝑢𝑜 (2.2) 

 

Para uma dada frequência e um dado fluxo magnético de valor eficaz constante, a 

f.e.m induzida em cada enrolamento depende tão somente do número de espiras que 

cada enrolamento porta. Essa relação entre o número de espiras e a f.e.m induzida, 

expressa na Equação 2.3, caracterizar a principal relação do transformador ideal 

(desprezando perdas). 

 

 𝐸1

𝑁1
=  

𝐸2

𝑁2
 =  4,44 × 𝑓 ×  𝜑 𝑚ú𝑡𝑢𝑜 (2.3) 

2.1.3. Acessórios e Componentes 

Os transformadores a óleo são constituídos de diferentes partes, cada uma com 

suas características específicas. Além das partes constituintes do circuito magnético, do 

circuito elétrico e dos meios isolantes, encontram-se também nesses transformadores 

(BOREL, APOSTILA CEFET-MG): 

• Tanque  

Reservatório fabricado em chapas de aço, no interior do qual está contida a parte 

ativa do transformador (núcleo e enrolamentos) e o óleo isolante mineral ou vegetal. 

• Conservador (tanque de expansão) 

Reservatório auxiliar ligado ao tanque principal, destinado a mantê-lo sempre 

cheio de óleo e compensar as variações do nível do mesmo com a temperatura. 

• Placa de identificação 

Conforme recomendação das normas, os transformadores devem incorporar uma 

placa de identificação incluindo todos os seus parâmetros técnicos nominais, diagramas 
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elétricos e dados de referência do fabricante. Esta placa, usualmente fabricada em aço 

inox ou alumínio, deve ser afixada em um local visível no equipamento. 

• Secador de ar (respirador) 

O secador de ar é conectado na extremidade de um tubo externo ao tanque e 

segue até a parte superior do transformador, onde se localiza o conservador. O ar que 

entra e sai do conservador acompanha as variações do volume de óleo, passa pelo 

secador e retém nele sua umidade. A secagem do ar é feita por cristais de sílica-gel, que, 

em geral, possuem uma cor azulada quando estão no estado ativo e que alteram a cor 

dependendo do nível de umidade. 

• Indicador magnético do nível do óleo 

Instrumento utilizado para indicar o nível de óleo do transformador, sem que 

sejam necessários furos em suas paredes para a passagem de partes móveis do 

indicador.  

• Termômetro indicador da temperatura do óleo 

Este instrumento tem por objetivo detectar a temperatura do ponto mais quente 

do óleo, possibilitando o seu controle, a fim de evitar o funcionamento do transformador 

com valores elevados de temperatura, o que encurtaria a vida útil do seu isolante. 

• Indicador de temperatura do enrolamento 

Instrumento destinado à medição da temperatura do enrolamento do 

transformador. Este equipamento recebe o valor da resistência de um sensor, 

geralmente PT 100 e o transforma, através de um transdutor incorporado, em 

temperatura equivalente, a qual é vista no monitor de temperatura com painel frontal 

digital instalado no transformador. Desempenham diversas funções de controle e 

acionamento de contatos, sendo que através do teclado frontal podemos configurar os 

parâmetros de sua atuação e ler os valores medidos. 

• Relé de Buchholz 

O chamado “Relé Buchholz” é um instrumento que tem como função identificar 

condições anormais porventura ocorridas no interior do tanque no líquido isolante, 

acionando um alarme em um primeiro estágio e desligando o equipamento nos casos de 

emergência. O relé possui duas boias, com contatos de mercúrio, que estão montadas no 

interior da câmara coletora de gás. A boia superior atua quando há produção lenta de 

gás (ex: falhas de isolamento ou princípios de vazamento). Já a boia inferior atua quando 

há grandes bolhas de gás (ex: curto-circuito entre espiras ou ruptura de espira formando 
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arco eléctrico). O instrumento é instalado na tubulação que interliga o tanque principal 

ao tanque de expansão, de modo que os gases que eventualmente se formam no interior 

do tanque atravessam o relé antes de atingir o tanque de expansão.  

• Válvula de expansão 

Comumente conhecida como “Tubo de Expansão”, a válvula de segurança tem por 

finalidade proteger o transformador contra pressões excessivas que possam ocorrer no 

seu interior.  

• Válvula para retirada de amostras de óleo 

Normalmente, os transformadores de maior porte são providos de registros 

(válvulas), os quais são instalados nas partes superior e inferior do tanque principal (e 

também no tanque do conservador de óleo) e têm como finalidades permitir a coleta, a 

drenagem e a filtragem (através do filtro-prensa) do óleo isolante. 

• Sistema de resfriamento 

Em um transformador com carga, circulará uma corrente que provocará o 

aquecimento dos enrolamentos e do núcleo. Torna-se, então, necessária a retirada de 

uma parte do calor produzido, transportando-o para o exterior. Existem várias técnicas 

para promover o resfriamento do óleo, tais como ar natural (uso do radiador em trafos a 

seco), ar forçado (uso de ventilador), óleo natural (uso do radiador em trafos a óleo) e 

óleo forçado (uso de bomba de circulação em trafos a óleo). 

2.1.4. Meio isolante 

Os transformadores são classificados quanto ao meio isolante em dois grandes 

grupos: transformadores em líquido isolante e transformadores a seco (FILHO, 2005).  

• Transformadores em líquido isolante 

São compostos líquidos, de baixa viscosidade, destinados à refrigeração, ou seja, à 

transferir o calor gerado por efeito Joule às paredes do tanque. São caracterizados por 

uma elevada rigidez dielétrica, que, ao impregnar-se nos elementos isolantes, aumenta o 

poder destes materiais. Atualmente, são utilizados três tipos de líquido isolante em 

transformadores fabricados no Brasil. 

O óleo mineral, mais comumente utilizado, apresenta um baixo ponto de 

combustão, resultando em perigo constante em áreas contendo produtos inflamáveis. 
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Tem sua origem no petróleo e deve estar livre de impurezas, tais como umidade, poeiras 

e outros agentes. Os principais fatores de degradação do óleo são a sobrecarga 

(provocando uma elevação de temperatura) e o contato com o ambiente durante algum 

serviço de manutenção que necessite de intervenção dentro do transformador. 

A substituição dos óleos isolantes minerais por ésteres de origem vegetal em 

transformadores de potência tem sido sistematicamente abordada dentro da 

mineradora Vale. As empresas brasileiras, principalmente as concessionárias de energia, 

vêm desenvolvendo pesquisas (P&D) em busca de um conhecimento mais profundo 

sobre o assunto. Na subestação Cidade Industrial, em Contagem, Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, já é possível observar os benefícios da utilização do transformador 

“verde”, equipamento que utiliza óleo vegetal como meio isolante e refrigerante, em 

substituição ao óleo mineral. Além de potencializar a performance do transformador, o 

óleo vegetal é não-tóxico, 99% biodegradável e não afeta negativamente o meio 

ambiente. A nova tecnologia é resultado de um projeto da Cemig em parceria com a ABB.  

Outro tipo de óleo utilizado é o de silicone, cujo líquido é claro, incolor e não 

tóxico. Ele é constituído de polímero sintético, sendo o principal elemento o silício. É 

bastante aplicado em plantas industriais de elevada periculosidade. Apresenta uma 

viscosidade sensivelmente superior ao óleo mineral, entretanto, possui custo mais 

elevado. Atualmente, o óleo tipo silicone está sendo substituído pelo óleo tipo vegetal. 

No passado, foi muito empregado um líquido isolante sintético denominado 

Ascarel ou Piranol. Apesar de suas boas qualidades dielétricas, esse líquido isolante e 

refrigerante é altamente nocivo à saúde e à natureza, por isso foi proibido seu uso na 

maioria dos países, inclusive no Brasil, onde seu armazenamento segue rígidas normas 

de segurança (SIMONE, 1998). 

O isolamento sólido nos transformadores á óleo é feito normalmente pelo papel 

Kraft, de base celulósica, na forma de finas camadas envolvendo os enrolamentos ou na 

forma de espaçadores e tubos de alta densidade para promover o isolamento elétrico 

entre níveis de tensão e entre fases. Dependendo da tensão, da solicitação térmica ou 

mecânica, da característica de cada tipo de equipamento ou de suas partes, pode-se 

também utilizar papel impregnado com óleo ou com resina; materiais cerâmicos ou 

poliméricos; madeira laminada e vernizes compatíveis com o óleo. O Papel Nomex, que é 

um papel cuja celulose sofre um tratamento térmico especial, costuma ser utilizado 
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como espaçador de bobinas, isolante de terminais, dentre outras aplicações, suportando 

temperaturas maiores na ordem de 180°C a 200°C (PIAZZA, 2003). 

• Transformadores a seco 

Trata-se de um equipamento cujo custo de aquisição é razoavelmente mais caro, 

quando comparado aos transformadores em líquido isolante. Eles são empregados mais 

especificamente em instalações onde os perigos de incêndio são eminentes. Na 

montagem do transformador a seco, é necessário deixar grandes canais de ventilação 

entre o núcleo e os enrolamentos para fins de refrigeração que é feita a ar atmosférico. 

Permitem a energização a qualquer momento, mesmo estando desligados por longos 

períodos. A isolação em seu conjunto núcleo-bobinas é feita por meio do 

encapsulamento a vácuo da resina epóxi.  

Os transformadores a seco ocupam, aproximadamente, 45% da área de um 

transformador isolado com óleo isolante. Eles apresentam baixo custo operacional, pois 

não requerem manutenção nem apresentam os instrumentos de proteção e controle 

típicos de transformadores com líquido isolante (OLIVEIRA, COGO E ABREU, 1984). 

O aumento do consumo de energia elétrica, a necessidade de instalar 

transformadores em áreas cada vez menores e a tentativa de diminuição de perigos de 

incêndio tornaram necessário encontrar outro meio dielétrico com maior resistência 

dielétrica. Nessa altura, verificou-se que o Hexafluoreto de Enxofre (SF6) era o gás que 

apresentava melhores características, não inflamável, razoavelmente estável e com a 

rigidez dielétrica equivalente à do óleo mineral. Um sistema eficiente de vedação 

garante taxas baixíssimas de vazamento desse gás inferiores a 1% / compartimento de 

gás / ano (VAZ GUEDES, 1995).  A Figura 2.2 mostra o transformador isolado a gás SF6. 

 

 

Figura 2.2 – Transformadores a gás SF6 
Fonte: VAZ GUEDES, 1995 
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2.2. Motores de Indução Trifásicos 

2.2.1. Introdução 

Motor elétrico é a máquina destinada a transformar energia elétrica em energia 

mecânica. O motor de indução é o mais usado dentre todos os tipos de motores, pois 

combina as vantagens da utilização de energia elétrica a baixo custo, facilidade de 

transporte e de limpeza, simplicidade de comando, construção simples, versatilidade de 

adaptação às cargas dos mais diversos tipos e melhores rendimentos.  

Os tipos mais comuns de motores elétricos são os motores de corrente contínua e 

de corrente alternada. Dentre esse último, encontram-se os motores síncronos e 

assíncronos (de indução), como mostra a Figura 2.3 (GUIA DE MOTORES ELÉTRICOS, 

WEG, 2012). 

 

 

Figura 2.3 – Grupos de motores elétricos 
Fonte: Guia de Motores Elétricos, WEG, 2012 

2.2.2. Características Construtivas 

O motor de indução trifásico é construído fundamentalmente de duas partes: 

estator (indutor) e rotor (induzido).  

A parte fixa do motor é o estator. Na carcaça do motor existe um núcleo 

constituído de lâminas finas de ferro de cerca de 0,5mm, com ranhuras que abrigam as 
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bobinas distribuídas uniformemente em torno da máquina. Os enrolamentos de fase 

recebem a energia proveniente de uma fonte CA e o núcleo do estator é responsável por 

gerar e conduzir o campo magnético. 

O núcleo do rotor é um cilindro de aço laminado, no qual os condutores de cobre 

ou de alumínio são fundidos ou enrolados paralelamente ao eixo em ranhuras ou 

orifícios existentes no núcleo. Os condutores não precisam ser isolados do núcleo, pois 

as correntes induzidas no rotor seguem o caminho de menor resistência. 

Uma característica construtiva que define os tipos de motores de indução 

trifásicos assíncronos está relacionada com o tipo de rotor que os constitui. Eles podem 

ser do tipo bobinados ou curto-circuitados (KOSOW,1998). 

No rotor gaiola de esquilo, os condutores do rotor estão curto-circuitados em 

cada terminal por anéis terminais contínuos: daí o nome “gaiola de esquilo”. Nos rotores 

maiores, os anéis terminais são soldados aos condutores, ao invés de serem moldados na 

construção do motor. As barras do rotor tipo gaiola de esquilo nem sempre são paralelas 

ao eixo do rotor. Elas podem ser deslocadas ou colocadas segundo um pequeno ângulo 

em relação a ele, para produzir um torque mais uniforme e reduzir o zumbido magnético 

durante a operação do motor. 

Motores de rotor bobinado são motores nos quais os condutores de cobre são 

colocados nas diversas ranhuras, usualmente isolados do núcleo de ferro, e são ligados 

em delta nas máquinas trifásicas. Cada terminal do enrolamento é levado a anéis 

coletores que são isolados do eixo do rotor. Normalmente, o enrolamento do rotor não é 

ligado a uma fonte CA ou CC, mas pode ser ligado a qualquer uma. Usualmente, um 

resistor trifásico equilibrado variável é ligado aos anéis coletores através das escovas, 

como meio de variar a resistência total do rotor por fase. Devido ao seu custo inicial e 

maior custo de manutenção, os motores de rotor bobinado são usados apenas quando se 

necessita elevado torque de partida, baixa corrente, controle de velocidade e quando se 

introduzem tensões externas ao circuito do rotor, por exemplo, em equipamentos como 

moinho de bolas. 

As partes do motor podem ser visualizadas na Figura 2.4. Dentre elas temos a 

carcaça (1) que sustenta todo o conjunto da máquina; os núcleos de chapas (2 e 3) que 

alojam as bobinas; as tampas laterais (4) que sustentam o rotor para que este gire sem 

atrito com o núcleo; o ventilador (5) que tem função de resfriar o motor;  a proteção do 

ventilador (6) por questões de segurança pessoal; o eixo (7)  que é um componente do 
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rotor cuja finalidade é transmitir a força desenvolvida internamente sobre o núcleo para 

a parte externa, além de sustentar todo o conjunto do rotor; o enrolamento trifásico (8) 

onde circula a corrente trifásica de alimentação e que gera o campo girante; a caixa de 

ligação (9) onde ficam os terminais de ligação do enrolamento com a rede de 

alimentação de energia elétrica; os terminais (10) onde é possível conectar o motor com 

a fonte de alimentação; os rolamentos (11) que fazem parte dos mancais e devem 

apresentar o mínimo de atrito com seu próprio movimento e, por fim, as barras de anéis 

de curto-circuito (12) que são condutores nas duas extremidades do rotor que 

interligam todas as barras da “gaiola de esquilo”. 

 

 

Figura 2.4 – Componentes de um motor de indução trifásico - rotor gaiola de esquilo da WEG 
Fonte: Guia de Motores Elétricos, WEG, 2012 
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2.2.3. Princípio de Funcionamento – Campo Girante 

Quando a bobina do estator é percorrida por uma corrente elétrica, é criado um 

campo magnético orientado conforme o eixo da bobina e de valor proporcional à 

corrente, baseado na Lei de Faraday e similar ao que foi descrito na Seção 2.1.2. O 

enrolamento trifásico, que é composto por três monofásicos espaçados entre si de 120° 

de igual impedância e com igual número de condutores, é alimentado por um sistema 

trifásico. Cada enrolamento monofásico é constituído por um par de polos (um polo 

norte e um polo sul), cujos efeitos se somam para estabelecer o campo H. O fluxo 

magnético atravessa o rotor entre os dois polos e se fecha através do núcleo do estator. 

Assim, as correntes I1, I2 e I3 criam os seus próprios campos magnéticos H1, H2 e H3. 

Estes campos são deslocados 120° entre si. Além disso, como são proporcionais às 

respectivas correntes, são defasados no tempo também de 120° entre si e podem ser 

representados por um gráfico igual ao da Figura 2.5. O campo total H resultante, a cada 

instante, é igual à soma gráfica dos três campos H1, H2 e H3 naquele instante (GUIA DE 

MOTORES ELÉTRICOS, WEG, 2012). 

 

 

Figura 2.5 – Soma gráfica de seis instantes consecutivos dos campos magnéticos 
Fonte: Guia de Motores Elétricos, WEG, 2012 

 

Observa-se que o campo resultante H tem intensidade “constante”, porém sua 

direção vai “girando”, completando uma volta no fim de um ciclo, denominado campo 

girante. Este campo girante, criado pelo enrolamento trifásico do estator, induz tensões 

nas barras do rotor (linhas de fluxo magnético cortam as barras do rotor) que, por 

estarem curto-circuitadas (no caso do rotor gaiola de esquilo), geram correntes e, 

consequentemente, um campo no rotor de polaridade oposta à do campo girante do 
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estator. Como campos opostos se atraem e como o campo do estator é rotativo, o rotor 

tende a acompanhar a rotação deste campo. Desenvolve-se então, no rotor, um 

conjugado motor que faz com que ele gire, acionando a carga (GUIA DE MOTORES 

ELÉTRICOS, WEG, 2012). 

 

Neste capítulo são abordados o funcionamento e as características dos 

transformadores de potência e dos motores de indução trifásicos que se assemelham, 

principalmente, no que concerne aos princípios físicos. É importante conhecer 

conjuntamente as partes constituintes desses equipamentos para que se saiba aonde se 

encontra o defeito em caso de avaria do mesmo. 
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Capítulo 3 

Manutenção 

O objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos de manutenção com foco em 

manutenção preditiva. Inicialmente, são apresentadas a evolução e as definições básicas 

desse tema e, posteriormente, são descritos os principais instrumentos utilizados para 

avaliar o estado das máquinas elétricas. 

3.1. Introdução 

Nos últimos 70 anos, a atividade de manutenção tem passado por mais mudanças 

do que qualquer outra atividade. Essas alterações são consequências de: 

• Projetos mais complexos; 

•  Novas técnicas de manutenção; 

•  Aumento da instrumentação, da automação e do monitoramento online nos 

equipamentos; 

 •  Aumento do número e da diversidade dos itens físicos (instalações, 

equipamentos e edificações) que têm que ser mantidos; 

• Novos enfoques sobre organização da manutenção e suas responsabilidades; 

•  Importância da manutenção como função estratégica para melhoria dos 

resultados do negócio e aumento da competitividade das organizações; 

•  Introdução da gestão como fator indispensável para alcançar os melhores 

resultados para a manutenção e para a empresa como um todo. 

Em empresas bem sucedidas, a comunidade de manutenção tem reagido 

rapidamente a essas mudanças. Esta nova postura inclui uma crescente conscientização 

sobre o quanto uma falha de equipamento afeta a segurança, o meio ambiente e os 

resultados da empresa; maior conscientização da relação entre manutenção e qualidade 

do produto; necessidade de garantir alta disponibilidade e confiabilidade da instalação; 

ao mesmo tempo em que se busca a otimização de custos. Essas alterações estão 
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exigindo novas atitudes e habilidades dos profissionais da manutenção, desde gerentes, 

passando pelos engenheiros e supervisores, até chegar aos executantes (KARDEC e 

NASCIF, 2013). 

Para se chegar ao patamar de excelência da manutenção, existe hoje uma 

entidade referência em todo o Brasil dedicada ao desenvolvimento e à divulgação de 

práticas benchmarks na manutenção: A ABRAMAN (Associação Brasileira de 

Manutenção e Gestão de Ativos). Fundada em 17 de outubro de 1984, a associação 

contribui para o desenvolvimento da função de manutenção e gestão de ativos de 

diversos setores industriais, tais como petróleo, eletricidade, siderurgia/mineração e 

transportes, consolidando-a como fator estratégico para o aumento da competitividade 

das empresas e para a melhoria da qualidade de vida, da segurança e do meio ambiente 

(SITE OFICIAL DA ABRAMAN). 

Segundo o Diretor de Marketing da ABRAMAN, engenheiro Pedro da Silva, a 

indústria dos Estados Unidos gastou, em 2013, US$ 300 bilhões por ano com a 

manutenção de seus ativos e 80% do montante aplicado para corrigir falhas inesperadas 

(intervenções corretivas).  No Brasil, o investimento em manutenção é estimado em 

cerca de R$ 130 bilhões por ano e o destino da maior parte desse recurso não é 

diferente. Isso nos mostra que é preciso investir cada vez mais em previsibilidade com 

foco na manutenção sob condição, ou seja, na manutenção preditiva. 

3.2. O Fator Humano e a Capacitação na Manutenção 

Uma empresa focada em ter qualidade da manutenção deve possuir profissionais 

qualificados e alinhados com os objetivos da organização. Muito se fala a respeito de 

instrumentos precisos e maquinários sofisticados, mas estes são apenas recursos 

materiais. O mais alto valor de qualquer sistema produtivo é o homem. É ele que detém 

em sua mente e mãos o poder de transformar recursos em riquezas. 

Infelizmente, boa parte dos empresários procura uma mão de obra de 

manutenção mais barata, sonhando que ela produzirá o melhor serviço para a sua 

empresa. Os gerentes, responsáveis pela formação e pelo desenvolvimento de sua 

equipe, devem atuar no sentido de valorizar seus funcionários e exercer seu papel como 

gestor, estimulando a busca por conhecimento e inovações técnicas. 
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O treinamento e a capacitação profissional de uma frente de trabalho de 

manutenção é um dos investimentos mais rentáveis do mercado, seguro e ilimitado em 

lucratividade, pois a força humana pode ser potencializada com respeito a níveis 

inimagináveis. Em época de crise, infelizmente, esses treinamentos são um dos 

primeiros a serem cortados. Porém, a história já demonstrou que as crises são cíclicas. 

Sendo assim, a desaceleração constitui o momento mais adequado para se preparar 

ainda mais a força humana, visando enfrentar o período de alta demanda e 

competitividade que sempre sucede uma crise (MIRSHAWKA, 1991). 

3.3. Tipos de Manutenção 

Existe uma grande diversidade de denominações das formas de atuação da 

manutenção. Frequentemente, isso provoca certa confusão que, em função da variedade 

de nomes relacionados ao tipo de atuação, acaba influindo na conceituação do que seja 

cada tipo de atividade (KARDEC e NASCIF, 2013). 

Inicialmente, é relevante mostrar que ocorrem diferenças de denominações e até 

de definição, mas o importante é atentar para o conceito de manutenção, que deve ser 

similar. As definições para as principais atividades ou metodologias de atuação de 

manutenção, explicitadas na NBR 5462:1994 (Confiabilidade e Mantenabilidade), são: 

• MANUTENÇÃO PREVENTIVA:  Manutenção efetuada em intervalos 

predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a 

probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. 

• MANUTENÇÃO CORRETIVA: Manutenção efetuada após a ocorrência de uma 

pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. 

• MANUTENÇÃO PREDITIVA:  Manutenção controlada que permite garantir uma 

qualidade de serviço desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, 

utilizando-se meios de supervisão centralizados ou amostragem para reduzir ao mínimo 

a manutenção preventiva e corretiva.  

De forma resumida, tem-se que a manutenção corretiva é a forma mais primária 

de manutenção, por sintetizar-se pelo ciclo "quebra-repara", ou seja, pelo reparo dos 

equipamentos após a avaria. A manutenção corretiva constitui a forma mais cara de 

manutenção quando encarada do ponto de vista total do sistema. Já a manutenção 
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preventiva consiste em um trabalho de prevenção de defeitos com base em planos 

previamente elaborados em intervalos definidos (número de partidas, quantidade 

processada, etc.). Por fim, a manutenção preditiva previne falhas nos equipamentos ou 

sistemas através de acompanhamento de parâmetros diversos com base na condição e 

no desempenho, permitindo a operação contínua do equipamento pelo maior tempo 

possível. 

De acordo com a Figura 3.1, observa-se que quanto maior a ocorrência da ação 

corretiva, maior o custo (relação proporcional). Por outro lado, quanto maior a 

ocorrência da ação preventiva, menor o custo até a um estágio de estabilidade (estoques, 

paradas programadas, etc.). Por fim, a ação preditiva inicialmente possui um custo 

elevado por questões de investimentos, porém a tendência é a diminuição do custo com 

o aumento da ocorrência.  

 

 

Figura 3.1 – Diagrama da manutenção 
Fonte: Soletécnica - Tecnologia em Hidráulica 

3.4. Curva da Banheira 

Em um equipamento complexo, composto por muitos componentes, cada um com 

um mecanismo de falha diferente, a curva de probabilidade condicional de falha é uma 

combinação desses modelos, ponderados pela participação de cada item e por sua 

influência temporal na função principal do sistema. Esta curva, conhecida como curva da 

banheira devido à sua forma similar ao perfil de uma banheira tem sido usada para 

representar o comportamento típico dos mecanismos de falha agregados dos 

componentes do equipamento (RIGONI, 2009). 
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Três regiões são claramente visíveis na Figura 3.2. A parte inicial da curva global, 

com probabilidade condicional de falha decrescente, corresponde à contribuição dos 

componentes do sistema com um mecanismo de falha prematura. A parte central da 

curva global apresenta uma probabilidade condicional de falha constante, decorrente da 

contribuição dos componentes com mecanismo de falha aleatório. Finalmente, a parte 

final da curva global apresenta uma probabilidade condicional de falha crescente, no 

final da vida útil, resultante do envelhecimento dos componentes com mecanismo de 

falha sujeito a desgaste ou fadiga (SIQUEIRA, 2012). 

 

 

Figura 3.2 – Curva da Banheira 
Fonte: RIGONI, 2009 

3.5. Manutenção Preditiva 

3.5.1. Formas da Manutenção Preditiva 

Como visto anteriormente, a manutenção preditiva é aquela que indica a 

necessidade de intervenção com base no acompanhamento da condição dos 

equipamentos através da análise de seus parâmetros. Esse acompanhamento pode ser 

feito de três formas (KARDEC e NASCIF, 2013): 

• Monitoração subjetiva; 

• Monitoração objetiva; 

• Monitoração contínua. 
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3.5.1.1. Monitoração Subjetiva 

A monitoração subjetiva é aquela exercida pelo pessoal de manutenção utilizando 

os sentidos, ou seja, tato, olfato, audição e visão. Quando um mecânico coloca a palma da 

mão sobre uma caixa de mancal, ele consegue perceber a temperatura e a vibração. 

Evidentemente, quanto mais experiente for o mecânico, mais confiáveis serão os 

diagnósticos. No entanto, esta monitoração não deve ser adotada como base para 

decisão tendo em vista sua subjetividade.  

3.5.1.2. Monitoração Objetiva 

A monitoração objetiva é feita com base em medições utilizando equipamentos 

ou instrumentos especiais. É objetiva por fornecer um valor real de medição do 

parâmetro que está sendo acompanhado, independente do operador do instrumento, 

desde que utilizado o mesmo procedimento. Para utilização de qualquer meio de 

acompanhamento do estado dos equipamentos por meio de instrumentos, é 

fundamental que o pessoal que opera os instrumentos seja treinado e habilitado para tal, 

os instrumentos estejam calibrados e haja uma pessoa capaz de interpretar os dados 

coletados e emitir diagnósticos. E, finalmente, mas tão ou mais importante do que os 

itens relacionados acima é que a média e a alta gerência da empresa confiem no 

diagnóstico de seus técnicos. 

3.5.1.3. Monitoração Contínua 

A monitoração contínua, que não deixa de ser um acompanhamento objetivo, foi 

inicialmente adotada em situações em que o tempo de desenvolvimento do defeito era 

muito curto e em equipamentos de alta responsabilidade. Isso significa uma excelente 

proteção desde que o monitoramento contínuo venha associado a dispositivos que, em 

um primeiro momento, alarma e, em seguida, promova a parada ou o desligamento do 

equipamento, uma vez atingido o valor-limite estipulado.  
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Uma das características mais importantes da monitoração contínua é o fato de ela 

detectar alguns fenômenos que somente podem ser constatados através do 

acompanhamento permanente de determinadas variáveis, principalmente em 

equipamentos rotativos. Além disso, esse método é o mais adequado para análise de 

transientes, pois não é possível fazer isso com coletores manuais (KARDEC e NASCIF, 

2013). 

3.5.2. Erros da Manutenção Preditiva 

Compreender o significado da manutenção é fundamental. Porém, deve-se 

atentar para os erros mais comuns cometidos na manutenção preditiva para obter 

resultados de maior economia financeira, menor descarte de material e menor perda na 

produção do equipamento ou de sua vida útil. Estes erros são (SPAMER, 2009): 

• Aplicar técnicas em equipamentos importantes, mas com baixa taxa de falhas.  

• Sobrecarregar a equipe de preditiva antes que ela realmente esteja preparada; 

• Escolher a frequência de amostragem financeiramente, desconsiderando que 

para cada tipo de máquina ou aplicação, a velocidade de progressão de defeitos é 

diferente; 

• Escolher técnicas “baratas” sem verificar qual a taxa de erro; 

• Esperar que uma técnica seja aplicada para qualquer situação; 

• Não auditar as várias fases do processo – incluindo aqui o treinamento de 

conscientização do “cliente” final, ou seja, da operação; 

• Sonegar informações para os analistas – últimas ocorrências e/ou intervenções, 

alterações no processo produtivo, etc.; 

• Medir e não analisar nem diagnosticar; 

• Possuir gerentes que não conhecem técnicas preditivas; 

• Não acompanhar a evolução das técnicas e dos instrumentos. 
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3.5.3. Principais Instrumentos Preditivos em Máquinas Elétricas 

3.5.3.1. Medidores de Vibração 

A vibração é uma característica de praticamente todas as máquinas industriais. 

Quando a vibração aumenta mais do que o nível normal, isto pode ser um sinal ou 

origem de avaria e indica a necessidade de uma futura análise das causas subjacentes. As 

medições são feitas pelos seguintes instrumentos: 

 

• Vibrômetro (Vibration Meter) 

O vibrômetro, representado na Figura 3.3, é um instrumento para medição de 

vibração que utiliza baterias substituíveis ou recarregáveis, tendo como sensor o 

acelerômetro. Ele é capaz de medir a amplitude de deslocamento e a velocidade em 

várias faixas, ajustáveis por meio de um seletor. Os vibrômetros são portáteis e seus 

resultados podem ser armazenados parcialmente, razão pela qual tem sido substituído 

pelos coletores de dados, os quais possuem funções complementares. 

 

 

Figura 3.3 – Vibrômetro 
Fonte: PCE Instruments 

 

• Caneta de medição de vibração (Vibration Pen) 

A caneta de medição de vibração, representada na Figura 3.4, é de fácil utilização, 

leve, prática e precisa. Foi desenvolvida para atender ao profissional que necessita fazer 

medições em campo ou no chão de fábrica, pois é compacta e pode ser levada no bolso 

como uma caneta comum. Normalmente, é capaz de analisar frequências entre 10hz e 

1Khz com praticidade. O parâmetro medido é o valor RMS da velocidade de vibração 

mostrada em um display LCD. 
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Figura 3.4 – Caneta de medição de vibração 
Fonte: SKF 

 

• Analisadores de vibração (Vibration Analyzers) 

Enquanto alguns vibrômetros fornecem apenas a vibração total, os analisadores 

propiciam a capacidade de selecionar determinada frequência para medição. Desse 

modo, se o total da vibração, como a de um mancal na direção horizontal, apresentasse o 

valor de 75µm, com o analisador poderia ser feita uma medição analisando o valor da 

vibração para várias frequências, sendo possível encontrar a origem da vibração. Essa 

função, que difere o analisador do vibrômetro, só é possível graças à utilização dos 

filtros, que possuem a propriedade de limitar um sinal de vibração, permitindo a 

passagem de uma faixa determinada de frequência ou mesmo de uma única frequência. 

Recentemente, foram lançados módulos que permitem adequar um computador 

de mão (Handhelds ou PDA – Personal Digital Assistants), conforme apresentado na 

Figura 3.5, para funcionar como um analisador de vibração. O módulo de vibração é 

colocado no encaixe do cartão de memória e utiliza a plataforma Windows Mobile. 

 

 

Figura 3.5 – Analisador de vibração com PDA 
Fonte: SKF 
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• Coletores e analisadores de dados 

O coletor de dados, representado na Figura 3.6, é o instrumento mais completo 

para coleta, medição e análise de vibração, mas também permite o monitoramento de 

outras variáveis através do acoplamento de sensores adequados (tacômetros e sensores 

de pressão e temperatura). Atualmente, existem vários tipos de coletores que possuem 

interface com o computador, permitindo a utilização de softwares avançados de análise e 

diagnósticos. São portáteis, cada vez mais leves, possuem grande capacidade de 

armazenamento de dados, display LCD colorido e, no mínimo, dois canais para aquisição 

simultânea de dados. Os coletores de dados realizam análise dinâmica (espectro de 

frequência, Bode Nyquist, etc.), FFT (Transformada Rápida de Fourier), dentre outras 

funções. 

 

Figura 3.6 – Coletor analisador de vibração  
Fonte: SKF 

3.5.3.2. Medidores de Temperatura 

A temperatura é uma importante grandeza a ser medida em muitos processos, 

pois é um fator limite para muitas operações. A medição correta de temperatura é 

complexa, por ser facilmente influenciada por fatores externos aos dispositivos de 

medida ou pela inércia térmica inerente ao sistema. Abaixo estão listados os principais 

instrumentos utilizados para medição de temperatura: 
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• Termômetro de contato 

Atualmente, os termômetros de contato são, em sua maioria, de pequenas 

dimensões, leves e podem funcionar com baterias recarregáveis. Possuem mostrador 

digital e ajuste de escala, conforme apresentado na Figura 3.7. Eles também dispõem de 

uma série de tipos de sensores adequados para medição em tubulação, superfícies 

planas, gases e líquidos. 

 

Figura 3.7 – Termômetro de contato  
Fonte: PCE Instruments 

 

• Fitas indicadoras de temperatura 

São fitas autoadesivas marcadas com um determinado número de anéis brancos, 

com os valores de temperatura especificados neles, conforme apresentado na Figura 3.8. 

Por serem flexíveis, podem ser facilmente colocadas em superfícies curvas. Permitem o 

fácil monitoramento da temperatura de produtos e processos, que não devem 

ultrapassar uma temperatura específica. As fitas de temperatura autoadesivas indicam 

claramente quando os valores limites são excedidos e, então, mudam de cor dentro de 2 

a 3 segundos. Elas possuem precisão de 1% e são resistentes à água e a óleo. 

 

 

Figura 3.8 – Fita autoadesiva indicadora de temperatura  
Fonte: Testoterm 

 

 



 
 

34 
 

• Termômetros infravermelhos 

Normalmente são instrumentos portáteis, mas podem trabalhar fixos para 

controle de processo. A utilização de microprocessadores permite o armazenamento dos 

valores das medições e o fornecimento das saídas em indicadores analógicos ou digitais, 

impressoras ou gravados para posterior análise e comparação. 

São instrumentos que coletam a radiação infravermelha à distância através de um 

sistema ótico fixo e a direciona para um detector que pode ser do tipo termopilha, 

pirelétricos ou fotodetectores. A Figura 3.9 mostra um termômetro infravermelho da 

Fluke. 

 

 

Figura 3.9 – Termômetro infravermelho 
Fonte: Fluke 

 

• Termovisores e termografia 

Os termovisores são compostos por uma câmera e uma unidade de vídeo. A 

câmera contém sistema ótico, mecanismos de varredura horizontal e vertical, detector e 

sistema de resfriamento. A termografia é a técnica preditiva que permite o 

acompanhamento de temperaturas e a formação de imagens térmicas, conhecidas por 

termogramas, conforme verificado na Figura 3.10. 

As câmeras termográficas possuem interface com computadores, permitindo, 

através de softwares específicos, o armazenamento de dados e imagens, a emissão de 

relatórios e o acompanhamento de tendências. 
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Figura 3.10 – Termograma de um motor elétrico 
Fonte: Flir 

 

• RTD – Resistance Temperature Detectors 

O RTD (Resistance Temperature Detectors) é um sensor bastante utilizado em 

máquinas elétricas que detecta a temperatura para proteção do enrolamento. 

Normalmente, já vem instalado junto ao enrolamento para monitorar a elevação de 

temperatura e evitar um aquecimento excessivo que danifique a isolação.  

Esse detector presta um contínuo monitoramento da temperatura e, com isso, 

pode-se, ao longo do tempo, fazer uma avaliação dos dados obtidos. Dessa forma, 

quando houver uma elevação de temperatura fora do regime contínuo da máquina, 

pode-se tomar providências antes que qualquer alarme aconteça. Os elementos 

sensíveis do RTD estão ao longo do comprimento do enrolamento, proporcionando uma 

leitura média da temperatura. Isso elimina o problema dos pontos quentes passarem 

despercebidos nas máquinas. É fabricado de forma a não ter erros nas medições quando 

sujeito a fortes campos eletromagnéticos, que normalmente existem em máquinas 

elétricas rotativas. 

O PT 100, representado na Figura 3.11, é um clássico RTD que funciona baseado 

no aumento da resistência com o aumento da temperatura. Seu sensor consiste em uma 

resistência em forma de fio de platina de alta pureza, de níquel ou de cobre (menos 

usado) encapsulado num bulbo isolante feito de cerâmica ou vidro. Dos materiais 

citados, o mais utilizado é a platina, devido a sua ampla escala de temperatura e alta 

resistividade. A platina permite uma maior sensibilidade, um alto coeficiente de variação 

de resistência com a temperatura, uma boa linearidade resistência versus temperatura e 

ductilidade para ser transformada em fios finos, além de ser obtida em forma puríssima. 
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Figura 3.11 – PT 100 tipo sonda 
Fonte: Tecnopar 

3.5.3.3. Estroboscópio 

O estroboscópio é um instrumento que consiste em uma lâmpada ligada a um 

circuito que proporciona a emissão de sinal de luz com frequências ajustáveis. Desse 

modo, a lâmpada acende e apaga continuamente em uma frequência ajustável através de 

um dial de controle. Assim, ao apontar o estroboscópio para uma polia que gira na 

mesma velocidade rotacional em que sua lâmpada pisca, tem-se a impressão de que a 

polia está parada. Essa particularidade propicia as seguintes aplicações: Verificação da 

rotação do equipamento, balanceamento dinâmico de equipamentos rotativos no campo, 

inspeção de peças, fotografias a alta velocidade, leitura de fitas indicadoras de 

temperatura, etc. Na Figura 3.12 é possível verificar um estroboscópio.  

 

 

Figura 3.12 – Estroboscópio 
Fonte: PCE Instruments 



 
 

37 
 

3.5.3.4. Ultrassom 

Os instrumentos de ultrassom são bastante adequados à detecção de defeitos 

internos. Dentre eles, podem ser detectadas trincas, dupla laminação e porosidades. As 

trincas e outras descontinuidades no material devem ser objeto de rigorosa 

investigação, em primeiro lugar, para verificar se existem e, em segundo, para analisá-

las e defini-las quanto à integridade ou não do material e sua conformidade ou não para 

utilização pretendida. Na Figura 3.13 é possível verificar um medidor de espessura 

ultrassônico da GE. 

 

Figura 3.13 – Medidor de espessura DMS Go 
Fonte: GE 

3.5.3.5. Detector de Alinhamento a laser de Máquinas Rotativas 

O desalinhamento é a causa raiz da maioria das avarias das máquinas e, com o 

surgimento dos alinhadores a laser, houve uma melhora sensível no alinhamento dos 

eixos. O funcionamento dos alinhadores a laser se dá pela modificação da posição 

relativa do feixe de laser entre o transmissor e o receptor. Como os dois eixos giram 

juntos, a existência de um desalinhamento provoca uma variação na posição do raio 

laser. Isso é percebido pelos cabeçotes, enviado aos processadores e mostrado no 

monitor. Na Figura 3.13 é possível verificar um alinhador a laser. 
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Figura 3.14 – Alinhador a laser 
Fonte: ND Bombas 

 

Neste capítulo são abordadas as definições de manutenção corretiva, preventiva e 

preditiva, dos tipos de monitoramentos e dos erros na manutenção preditiva, além da 

importância do fator humano como peça fundamental na organização.  É visto também 

que existem formas de predição com inúmeros equipamentos de medição e 

acompanhamento dos principais parâmetros relacionados às máquinas elétricas. Sendo 

assim, é necessário observar o instrumento que melhor se adeque à necessidade do 

processo. 
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Capítulo 4 

Técnicas de Manutenção Preditiva 

O objetivo deste capítulo é apresentar algumas das principais técnicas preditivas 

utilizadas para indicar a condição real das máquinas elétricas e, a partir disso, predizer, 

com antecedência, eventuais defeitos ou falhas nas máquinas e equipamentos e atuar 

com base no diagnóstico realizado. 

4.1. Introdução 

Os transformadores, devido ao fato de serem máquinas estáticas, não estão 

expostos a desgastes mecânicos, e, portanto, o grau de atenção requerido em 

comparação com os equipamentos rotativos é muito menor. Trata-se, entretanto, de um 

equipamento de grande porte e, por isso, sua substituição é onerosa e demanda muito 

tempo. Nesse sentido, as indústrias procuram aprimorar suas técnicas de manutenção, 

visando à detecção prévia de defeitos nos transformadores e nos seus acessórios, antes 

que eles possam comprometer o bom desempenho dos equipamentos.  

As máquinas girantes, por sua vez, devido à própria característica de 

funcionamento dinâmico e como são submetidas constantemente a esforços mecânicos, 

estão mais sujeitas a falhas, desgastes e fadigas que os equipamentos estáticos. A 

imprevisibilidade de quando podem apresentar defeitos, requerendo longos prazos para 

reparo não planejado e consequente alto custo por hora de produção parada, tem 

conduzido a engenharia de manutenção a buscar soluções cada vez mais próximas da 

contínua disponibilidade do equipamento no fluxo produtivo. Raramente é justificada a 

relação custo-benefício para manter motores reserva (MIRSHAWKA, 1991). 

Nos itens subsequentes são apresentadas as principais técnicas preditivas 

utilizadas. 
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4.2. Óleo Isolante 

Os óleos isolantes, encontrados nos transformadores a óleo, têm como função o 

fornecimento de isolamento elétrico e a transferência de calor para o exterior. Como 

isolante elétrico, ele deve substituir o ar entre as partes ativas e preencher todos os 

espaços vazios, tais como poros, rachaduras e gaps, oferecendo alta rigidez dielétrica e 

baixa condutividade. Para tanto, o líquido deverá ser um pouco viscoso, de forma que 

possa penetrar facilmente pelos poros e dissolver bolhas de ar que por ventura tenham 

ficado presas. Por outro lado, se o líquido for muito viscoso, sua característica como 

transmissor de calor é prejudicada (RIBEIRO e MATTOS, 2007). 

4.2.1. Análise Físico-Química 

Em um programa de análise de óleo, o passo inicial consiste em obter uma 

amostra que seja representativa do óleo existente na máquina. Tal providência é de 

grande importância, pois a interpretação dos resultados das análises de laboratório só é 

válida se a amostra representar as características reais do óleo. Portanto, as amostras 

devem ser colhidas com o óleo fluindo no sistema na temperatura operacional, 

depositadas em recipientes limpos e rotuladas imediatamente após a coleta, contendo 

registros do equipamento, tais como identificação do óleo usado, data da amostragem, 

tempo decorrido desde a última troca de óleo, dentre outros (NEPOMUCENO, 1989). 

No laboratório, o analista seleciona os ensaios a serem efetuados na amostra de 

óleo usado no transformador com base no tipo e grau do óleo, no equipamento de onde 

ele foi retirado e, frequentemente, mediante exame sensorial da amostra. Os principais 

ensaios para avaliação do desempenho dos óleos isolantes são: ponto de anilina, cor, 

pontos de fulgor, pontos de fluidez, densidade e viscosidade e rigidez dielétrica (PIAZZA, 

2003). 

A rigidez dielétrica é um dos mais importantes ensaios capaz de medir a eficácia 

do isolante de resistir ao impacto elétrico. Consiste em colocar uma amostra de óleo 

entre dois eletrodos padrão e submetê-la a incrementos constantes de tensão alternada 

até que ocorra a ruptura do meio isolante e a consequente descarga entre os eletrodos, 

conforme apresentado Figura 4.1.  Os hidrocarbonetos que compõem o óleo isolante, por 



 
 

41 
 

apresentarem polaridade elétrica muito baixa, possuem uma rigidez dielétrica 

“intrínseca” extremamente elevada. Essa resistência ao impacto é sensivelmente 

diminuída pela presença de impurezas polares, como a água e outros oxigenados, e 

sólidos, como partículas microscópicas. Usualmente, esse ensaio é realizado quando o 

relé de proteção do transformador atua no processo. Vê-se, portanto, que este ensaio 

objetiva verificar a pureza do produto e, por conseguinte, a qualidade dos processos de 

fabricação, transporte e manuseio (PIAZZA, 2003). 

 

 

Figura 4.1 – DTA 100 E-AD - Equipamento utilizado para realizar o teste da rigidez dielétrica (100kV) 

Fonte: HVTEST South Africa - High Voltage Testing Company 

4.2.2. Cromatografia 

A análise cromatográfica trata-se de uma poderosa técnica para identificação 

precoce de falhas em equipamentos elétricos, tais como arco, descargas parciais e 

sobreaquecimento. O óleo mineral isolante gera gases durante o processo de 

envelhecimento normal, sendo essa geração acentuada quando ocorrem falhas no 

equipamento elétrico. A análise cromatográfica tem como objetivo determinar a 

composição dessa mistura de gases que normalmente se dissolvem no óleo isolante. 

Como as falhas alteram a concentração de gases, o acompanhamento por meio de 

análises periódicas pode evitar danos mais sérios ao equipamento elétrico (RIBEIRO e 

MATTOS, 2007). 

A NBR 10576:2012 (Óleo mineral isolante de equipamentos elétricos - Diretrizes 

para supervisão e manutenção)  fornece orientação sobre a supervisão e a manutenção 

da qualidade do óleo isolante em equipamentos elétricos. Essa norma se aplica aos óleos 

minerais isolantes fornecidos, originalmente, de acordo com as especificações vigentes 

da ANP (Agência Nacional do Petróleo) para transformadores, reatores, disjuntores, 



 
 

42 
 

comutadores e outros equipamentos elétricos nos quais possa ser efetuada a retirada de 

amostras de óleo e onde as condições normais de operação estabelecidas nas 

especificações do equipamento se aplicam. 

4.3. Termografia 

Dentre as alternativas de medição sem contato, a termografia possui a vantagem 

de ser um método visual capaz de examinar grandes superfícies em pouco tempo e com 

alto rendimento, sendo ideal para locais com grande quantidade de equipamentos a 

serem inspecionados, como é o caso de subestações (SOUZA, 2008). 

É importante ressaltar que as câmeras térmicas não medem temperatura 

diretamente, pois o que fazem é detectar a radiação térmica emitida pelo objeto 

inspecionado por meio de um detector, que gera um sinal de saída. O valor da 

intensidade desse sinal de saída, somado a alguns parâmetros fornecidos pelo operador 

da câmera, como emissividade, distância do objeto à câmera, e outros parâmetros 

relativos ao ambiente, são utilizados para o cálculo da temperatura. Sendo assim, a 

exatidão da medida de temperatura depende da calibração da câmera térmica e da 

exatidão dos parâmetros informados pelo operador, o que já evidencia a necessidade de 

um mínimo de conhecimento para a inserção de tais parâmetros.  

Portanto, a utilização da termografia pode ser muito vantajosa, mas possui 

limitações referentes à tecnologia e ao ambiente onde ela está sendo aplicada. A Figura 

4.2 exemplifica a influência do ambiente na inspeção termográfica, em que o impacto das 

mudanças climáticas pode ser significante e difícil de quantificar (SOUZA, 2008). 

 

 

Figura 4.2 – Influências do ambiente na termografia 
Fonte: SOUZA, 2008 
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4.4. Análise de Vibração 

O acompanhamento e a análise de vibração estão entre os mais importantes 

métodos de predição em vários tipos de indústria. A maior ênfase do acompanhamento 

de vibração concentra-se nos equipamentos rotativos, para os quais tanto a metodologia 

de análise quanto os instrumentos e aparelhos, além de softwares de apoio e sistemas 

especialistas, encontram-se em um estágio bem avançado (KARDEC e NASCIF, 2013). 

Os parâmetros relacionados com máquinas rotativas são usualmente expressos 

em temos de deslocamento, velocidade e aceleração. Todos os três representam “o 

quanto” o equipamento está vibrando. A frequência é outra variável de importância na 

análise de vibração, que ajuda a identificar sua origem, ou seja, “o que” está causando a 

vibração. Finalmente, a fase indica “onde o ponto pesado se encontra em relação ao 

sensor de vibração”. Essas variáveis são representadas pelas Equações 4.1, 4.2 e 4.3: 

 

 Deslocamento 𝑥 = 𝐴 𝑠𝑒𝑛(ω𝑡) (4.1) 

 Velocidade 𝑣 = 𝐴ω 𝑐𝑜𝑠(ω𝑡) =  𝑑𝑥/𝑑𝑡 (4.2) 

 Aceleração 𝑎 = −𝐴ω² 𝑠𝑒𝑛(ω𝑡) = 𝑑𝑣/𝑑𝑡 (4.3) 

 

Onde: 

A = Amplitude do vetor de zero a pico (em mm); 

ω = Velocidade angular (em rad/seg); 

t = Tempo (em segundos). 

 

Os tipos de sensores comumente utilizados para medição de vibração são os 

sensores eletromagnéticos e capacitivos, os sensores eletrodinâmicos de velocidade e os 

acelerômetros. Algumas considerações básicas devem estar presentes no momento em 

que se decide fazer a medição da vibração em uma máquina ou estrutura. Cada 

equipamento ou estrutura tem suas particularidades que devem ser levadas em 

consideração de modo que as medições sejam adequadas para fornecer resultados 

confiáveis.  

Um aspecto de grande referência é a faixa de frequência de interesse, pois é sobre 

ela que serão feitas as medições. Isso nada mais é do que definir o “espectro” de 

vibrações, que é a “assinatura” de valores de velocidade ou deslocamento para diversas 
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frequências num dado momento. Os valores de frequência para os diversos tipos de 

sensores estão mostrados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Faixa de frequência para cada sensor 

Sensores Faixa de Frequência 

Sensores Eletromagnéticos e Capacitivos Limite superior de 2kHz 

Sensores Eletrodinâmicos de Velocidade Entre 10Hz e 1.5kHz 

Acelerômetros Abaixo de 1 Hz até 50kHz 

Fonte: KARDEC e NASCIF, 2013 
 

Claro que a frequência é apenas um fator básico na consideração sobre a medição 

de vibração. Para cada sensor e sistema a utilizar, uma série de detalhes deve ser 

observada de modo que as medições tenham a confiabilidade desejada. É necessário 

consultar livros específicos sobre o assunto, catálogos de fabricantes e normas 

pertinentes.  

4.5. Análise de Temperatura 

A temperatura é um dos parâmetros de mais fácil compreensão e o 

acompanhamento de sua variação permite constatar uma alteração da condição de 

equipamentos, componentes e do próprio processo. 

A elevação de temperatura nos mancais em máquinas rotativas, por exemplo, 

pode ser resultado de desgaste ou problemas relacionados com a lubrificação. Já para o 

caso dos equipamentos estacionários, como os transformadores de potência, a elevação 

de temperatura pode indicar danos no isolamento, vazamento do óleo ou queda de 

refratário. Em outros casos, o problema pode estar associado simplesmente a um mau 

contato.  

4.6. Medição de Descargas Parciais  

Uma descarga parcial (DP) é caracterizada como uma descarga elétrica de 

pequena intensidade, não destrutiva, que ocorre em uma região de imperfeição de um 
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meio dielétrico sujeita a um campo elétrico, onde o caminho formado pela descarga não 

une as duas extremidades dessa região de forma completa. A ocorrência de descarga 

parcial depende da intensidade do campo aplicado nas extremidades desse espaço, além 

do tipo de tensão de teste aplicada (tensão alternada, tensão contínua, sinal transitório 

ou impulso). Nos equipamentos sujeitos a esse teste, tem-se a ocorrência de avalanches 

de elétrons nos espaços vazios. Assim, descargas em dielétricos podem ocorrer somente 

em espaços gasosos, fissuras nos materiais sólidos ou bolhas no dielétrico líquido 

(PAULINO e GIACCHETTA , 2011). 

O pulso de carga criado geralmente tem valores em torno de alguns pC até a 

ordem de nC, dependendo do aparato que está sendo analisado. A norma IEC 60270 

(High voltage test techniques – partial discharge measurements) define descarga parcial 

como: “Descargas elétricas localizadas que simplesmente faz a ligação parcial entre dois 

condutores através do isolamento. Descarga Parcial é, em geral, a consequência de uma 

concentração de tensão elétrica local no isolamento ou sobre uma superfície de 

isolamento. Geralmente, tais descargas aparecem como pulsos com a duração menor que 

1μs” (PAULINO e GIACCHETTA , 2011). 

Essas descargas são chamadas “parciais” porque existe algum isolamento sólido, 

em série com o vazio, o qual previne contra uma ruptura completa ou curto-circuito. A 

centelha gera um rápido pulso elétrico que se propaga através dos enrolamentos do 

estator e pode ser detectado nos terminais da máquina por acopladores capacitivos. Um 

software específico é utilizado por um especialista para comparar os dados recebidos 

dos acopladores com um banco de dados e fornecer as condições do enrolamento da 

máquina com boa exatidão e alta probabilidade de acerto no diagnóstico (RONSONI, 

2008). 

A medição de descargas parciais é realizada no domínio do tempo com uma 

instrumentação normalmente digital. Como o ambiente industrial possui diversas fontes 

de ruídos eletromagnéticos com as mais variadas faixas de frequência, é necessário um 

condicionamento de sinais (filtros) de tal forma que apenas as componentes de 

interesse alcancem o instrumento de medição. A Figura 4.3 mostra o diagrama 

esquemático da coleta de DPs. 
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Figura 4.3 – Diagrama esquemático das ligações de um sistema de medição de descargas parciais 

4.7. Análise Espectral da Corrente 

Os defeitos que ocorrem em motores de indução com gaiola rotórica costumam 

ser detectados depois de um longo tempo após o início do problema. Normalmente, essa 

identificação ocorre através de uma oportuna inspeção visual ou pelo agravamento da 

falha, o que impõe a retirada do motor de serviço. Detectar esse tipo de defeito 

antecipadamente, portanto, é de extrema importância, principalmente, quando se enfoca 

grandes motores. Objetivando encontrar um modo de diagnosticar de forma confiável no 

seu estágio inicial este tipo de falha nos motores, é utilizada a análise espectral da 

corrente. A técnica de diagnóstico se baseia no princípio de que a corrente drenada pelo 

enrolamento estatórico sofre alterações quando aparecem no motor anomalias como 

barras quebradas, soldas malfeitas, porosidade ou falhas de fundição do alumínio, 

desbalanceamentos mecânicos e magnéticos, dentre outros (MIRSHAWKA, 1991). 

A corrente é então coletada através de um transformador de corrente e 

conduzida a um analisador de espectro de frequência, enquanto o motor está em 

funcionamento. Esse analisador coleta um sinal analógico, converte-o em digital e aplica 
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sobre ele a FFT, além de memorizar as informações nele contidas. Essas informações 

podem ser analisadas diretamente no próprio equipamento ou transferidas para o 

computador através do software de apoio. As frequências são comparadas com as 

frequências características do motor e com as medições anteriores e, posteriormente, 

armazenadas em banco de dados, no qual é levantado o histórico do motor, a evolução 

de possíveis indícios de falhas, além das tendências do equipamento (ROSA e SILVA). 

O surgimento de barras quebradas no rotor aumenta as componentes da corrente 

do estator relacionadas com a frequência característica. A detecção de barras quebradas 

ou trincadas através do espectro da corrente do estator é feita observando duas 

componentes do espectro que se localizam próximas e em torno da componente 

fundamental. A quebra de barras não leva o motor imediatamente à falha, ou seja, a 

máquina pode continuar funcionando mesmo com a existência de barras quebradas ou 

trincadas. Contudo, efeitos secundários consideráveis podem ocorrer como, por 

exemplo, as barras quebradas atingirem o estator. Quanto menor a diferença em dB das 

duas amplitudes, maior será o numero de barras quebradas (ROSA e SILVA). 

A Figura 4.4 mostra um diagnóstico de falha (barras quebradas) de um motor de 

indução de 780kW e 3300V de um exaustor de gás de coqueria da ArcelorMittal Tubarão 

em 2009. Após a detecção da falha, houve a intervenção da manutenção corretiva e a 

avaria foi reparada, o que se encontra representado na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.4 – Gráfico de falha (barras quebradas) do motor de indução 
Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
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Figura 4.5 – Gráfico registrado após o conserto das barras quebradas 
Fonte: ArcelorMittal Tubarão 

4.8. Resistência de Isolamento 

Para que um motor seja energizado, é necessário que a resistência de isolamento 

para a massa e entre fases tenha um valor mínimo que permita sua energização. Esse 

valor é definido pela classe de tensão do motor e tem-se como padrão considerar que a 

resistência mínima de um isolamento nunca pode estar abaixo do resultado de um valor 

pré-calculado (normalmente informado pelo fabricante). O ensaio para medição da 

resistência de isolamento é realizado aplicando-se à isolação uma tensão contínua e 

medindo-se a corrente elétrica que escoa através do isolante ou por sua superfície. Para 

realização desse ensaio, é utilizado o megôhmetro. Registros periódicos são 

fundamentais para uma boa avaliação dos componentes isolantes empregados. Quando 

encontrados valores excessivamente baixos, estes geralmente são indicativos de 

acúmulo de poeira, isolantes úmidos e/ou danificados. 

 

Neste capítulo são abordadas as técnicas de manutenção preditiva. A natureza da 

atividade industrial define a melhor forma de manutenção proativa a ser adotada. Assim, 

a manutenção preditiva se apresenta como uma forma eficaz para conhecer as causas 

invisíveis da falha de um equipamento. Logicamente, existem diversas técnicas de 
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preditiva que não foram citadas neste capítulo. O importante, contudo, é que o 

mantenedor escolha a melhor técnica para o equipamento a ser monitorado. 
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Capítulo 5 

Estudos de Caso 

O objetivo deste capítulo é apresentar alguns estudos de caso de avarias 

detectadas nas máquinas elétricas e, a partir da aplicação das técnicas preditivas, expor 

as medidas tomadas para a solução do(s) defeito(s). 

5.1. Estudo de Caso 1 – Análise do óleo isolante nos 
Transformadores de Potência 

A aplicação da manutenção preditiva nos transformadores de potência foi feita na 

mineradora Vale - Unidade Mutuca, localizada em Nova Lima, Minas Gerais. O conjunto 

de unidades produtivas (Sistema de Britagem Primária – SBR, ITM S, ITM a Seco de Mar 

Azul e Usina de Beneficiamento) tem capacidade instalada de produção de cerca de 14 

Mt/ano de minério de ferro. O ROM (Ron Of Mine), que alimenta as instalações da Mina 

da Mutuca via transporte terrestre, é lavrado na Mina de Capão Xavier, localizada 

também no Município de Nova Lima. 

As análises foram feitas baseadas em dois laudos da condição real do óleo 

mineral isolante (físico-químico e cromatográfico) em dois transformadores de potência 

do conjunto da Mina de Mutuca (Transformador 95TF02 e Transformador das Bombas). 

Os laudos realizados pela FLUILAB, empresa especializada em ensaios e soluções em 

óleos isolantes contratada pela Vale, estão apresentados nas Figuras A.1 e A.2 – Anexo. 

O procedimento de coleta de amostras de óleo é padrão e feito da seguinte forma: 

1. Verificar se o registro do transformador encontra-se fechado; 

2. Rosquear as conexões de PVC; 

3. Drenar, aproximadamente, 1 litro até ficar um fluxo contínuo de óleo; 

4. Encher o frasco ambar de 1 litro; 

5. Conectar a seringa na mangueira e encher até 25 mL; 

6. Retirar as bolhas de ar, deixando 20 mL de óleo; 
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7. Identificar as amostras. 

A Figura 5.1 mostra o procedimento de coleta do óleo realizado pela FLUILAB, 

com o mínimo de contato do óleo com o meio ambiente. 

 

 

Figura 5.1 – Kit de coleta da amostra de óleo 

5.1.1. Transformador 95TF02 

O Laudo da Figura A.1 – Anexo foi realizado no dia 09/07/2014 no 

Transformador de Potência 95TF02 de 750 kVA e relação de tensão 13,8kV-380V 

(Fabricante TUSA) da alimentação da planta de Mar Azul. A Figura 5.2 mostra o 

transformador em funcionamento na usina. 

 

Figura 5.2 – Transformador 95TF02 de Mar Azul 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Observando o laudo dos ensaios em óleo isolante do Transformador 95TF02, 

percebe-se que o diagnóstico cromatográfico apresenta resultados normais, apontando 

condições satisfatórias de operação do equipamento. Entretanto, no diagnóstico do 

ensaio físico-químico, os resultados dos ensaios de teor de umidade, tensão interfacial e 

acidez encontram-se fora dos limites recomentados para o óleo em equipamentos nesta 

classe de tensão. As Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 mostram, respectivamente, o comportamento 

desses parâmetros ao longo do tempo. 

 

 

Figura 5.3 – Acompanhamento do teor de umidade no transformador 95TF02 
Fonte: FLUILAB 

 

 

Figura 5.4 – Acompanhamento da tensão interfacial no transformador 95TF02 
Fonte: FLUILAB 
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Figura 5.5 – Acompanhamento do índice de neutralização do transformador 95TF02 
Fonte: FLUILAB 

 

O teor de umidade mede o grau de água dissolvida, a tensão interfacial mede o 

grau de oxidação e o índice de neutralização mede contaminantes de natureza ácida, 

todos com relação ao óleo. Cada um desses parâmetros estão fora do limiar das 

características funcionais do óleo mineral isolante, conforme a NBR 10576:2012. 

Para o plano de ação, foi recomendado que se verificasse a integridade das 

vedações, dos respiradores e se a sílica estava sendo trocada corretamente. A FLUILAB 

recomendou a regeneração do óleo para recuperar suas características originais ou a 

sua substituição por óleo novo com certificado de origem do fabricante ou por óleo 

regenerado com laudo isentando a contaminação de PCB (Bifenilos Policlorados ou 

Ascarel) e enxofre, e também a limpeza da parte ativa. Sugeriu-se, ademais, coletar nova 

amostra para ensaio em óleo isolante após a intervenção ou em doze meses, o que 

primeiro ocorrer. 

A FLUILAB possui um equipamento que realiza a secagem da parte ativa de 

transformadores energizados, utilizando filtros de seletividade molecular. A Figura 5.6 

mostra o diagrama esquemático do processo contínuo. Esse equipamento monitora 

online, através de um software, o teor de água em sua entrada e saída, permitindo o 

monitoramento e o controle do processo em tempo real. 
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Figura 5.6 – Diagrama esquemático do processo contínuo de secagem da parte ativa do transformador 
Fonte: FLUILAB 

5.1.2. Transformador das Bombas 

O laudo da Figura A.2 – Anexo foi realizado no dia 09/07/2014 no Transformador 

de Potência de 500 kVA e relação de tensão 13,8kV-440V (Fabricante ITAIPU) das 

bombas de Capão Xavier. A Figura 5.7 mostra o transformador em funcionamento na 

mina. 

 

Figura 5.7 – Transformador das bombas de Capão Chavier 
Fonte: Vale 



 
 

55 
 

O laudo dos ensaios em óleo isolante do transformador das bombas relata um 

diagnóstico de defeito na análise cromatográfica e não mais na análise físico-química, 

conforme visto no caso anterior. Os resultados apresentaram maiores concentrações de 

hidrogênio e metano. Apesar do transformador não ter um histórico de análises 

cromatográficas, foi possível detectar um indicativo de ocorrência de descargas parciais 

de baixa energia. 

O fundamental, neste caso, é o acompanhamento da taxa de elevação dos gases, 

realizando a reamostragem a cada dois meses para verificar os níveis de gases em 

relação aos resultados anteriores, a estabilidade do defeito e uma possível 

desgaseificação do óleo através do termo vácuo. 

A Tabela 5.1 mostra os valores típicos de gases dissolvidos (em ppm), conforme a 

IEC 60599 (Mineral oil-impregnated electrical equipment in service), em 90% dos casos 

de transformadores de potência que utilizam óleo mineral isolante.  

 

Tabela 5.1 – Valores típicos de gases dissolvidos em ppm no óleo mineral 

 

Fonte: IEC 60599 

 

Alguns problemas geradores de falhas catastróficas em transformadores que 

podem ser detectados são: arco elétrico (frequentemente devido à perda ou ao mau 

contato de conexões dentro dos transformadores causados por vibrações), corona 

(descargas elétricas), sobreaquecimento do óleo (sobrecarga do transformador, 

aquecimento exagerado do óleo isolante e de outras partes do equipamento, ou óleo em 

más condições necessitando de reciclagem ou regeneração, resultando em transferência 

de calor ineficiente) e degradação da celulose (o papel de material isolante enrolado em 

torno das bobinas torna-se frágil e começa a se deteriorar). Assim, a análise dos gases 

dissolvidos em óleo isolante é capaz de identificar o tipo de falta, bem como a sua 

severidade, além de possibilitar a elaboração de ações de manutenção através do 

acompanhamento da tendência de evolução das faltas. A maioria dos gases gerados nas 

faltas pode ser classificada de acordo com o tipo de material envolvido e o tipo de falta 

presente, como representado na Figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Tipo de falta para cada aumento de gás dissolvido no óleo mineral 
Fonte: FLUILAB 
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5.2. Estudo de Caso 2 – Análise de temperatura e vibração nos 
Motores de Indução Trifásicos 

A aplicação da manutenção preditiva nos motores de indução trifásicos foi feita 

na mineradora Vale - Unidade Cauê, localizada em Itabira, Minas Gerais. A planta possui 

capacidade de produção de 12,8 Mt/ano e é alimentada por minério de ferro 

proveniente das minas de Cauê e Fazendão. A Unidade Cauê dispõe de linhas de 

britagem, classificação (peneiramento, classificação magnética e espiral via úmida e via 

seca), moagem e flotação, processando itabirito e hematita. 

A Unidade Cauê faz parte do Complexo Itabira que, por sua vez, está inserido na 

Diretoria de Ferrosos Sudeste, na região do Quadrilátero Ferrífero. A unidade possui 

uma gerência exclusiva responsável pela manutenção preditiva offline. Essa gerência é 

composta por dois funcionários do PCM (Planejamento e Controle de Manutenção) que 

são responsáveis por gerir os planos cadastrados no SAP (Sistema Integrado de Gestão) 

e gerar as ordens de serviço para o corpo técnico executante, que é dividido por área: 

dois técnicos na britagem, dois na usina de tratamento do minério de ferro e dois na 

área externa da planta. 

A manutenção preditiva online é controlada pelo CIGA (Centro de Inteligência de 

Gestão de Ativos), que se localiza na Unidade Conceição, também em Itabira, 

“enxergando” a Diretoria de Ferrosos Sudeste como um todo. Essa equipe é composta 

por dois especialistas que ficam monitorando permanentemente os dados de preditiva e 

de processo. 

Ambos os sistemas (online e offline) são controlados pelo software da SKF. A 

diferença é que os dados dos sensores do sistema online são enviados via rede da 

automação TA (Tecnologia da Automação) diretamente para o software. Já os dados dos 

sensores do sistema offline precisam ser descarregados pelos instrumentos preditivos 

no software para, então, serem processados e constatados na rede corporativa TI 

(Tecnologia da Informação).  

O software da SKF presente em Cauê conta com dois módulos: O @ptitude Analyst 

e o Decision Support. Atualmente, o @ptitude Analyst é o módulo mais utilizado pela 

área e oferece funções de armazenamento, análise e recuperação de informações 

complexas sobre os ativos. Pode ser dimensionado de acordo com as necessidades 

específicas, seja em rondas de inspeção por operadores, coleta periódica, coleta online 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ERP
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de dados de monitoramento de condições ou aconselhamento especializado. O Decision 

Support está sendo aperfeiçoado pela área (cerca de 40% desenvolvido). Possui a 

mesma funcionalidade do módulo anterior com algumas utilidades adicionais, como a 

sistemática do processo de tomada de decisões de manutenção para identificar 

automaticamente falhas prováveis em um ativo ou processo e melhorar a produtividade 

da equipe de mantenedores. 

Toda a parte de sensores instalados na usina é de fornecimento da SKF. Um 

sensor amplamente utilizado é o modelo CMSS 2200 T, que é capaz de medir tanto a 

vibração (acelerômetro) quanto a temperatura do equipamento. É um sensor robusto, 

resistente e hermeticamente fechado para instalação em áreas de alta umidade e 

corrosão. Possui sensibilidade de 100mV/g (1g equivale a, aproximadamente, 9,8 m/s²) 

para vibração e 10mV/°C para temperatura. A Figura 5.9 mostra o sensor da SKF, que 

pode ser fixado no equipamento que se deseja fazer o monitoramento dos parâmetros. 

 

 

Figura 5.9 – Sensor CMSS 2200 T de vibração e temperatura 
Fonte: SFK  

 

Na realidade, esses sensores são bastante utilizados nas diversas unidades 

operacionais da Vale. As Figuras 5.10, 5.11 e 5.12 mostram a aplicação deste sensor em 

um conjunto motor-redutor de 250HP e 4.16kV que aciona uma correia transportadora 

na Vale - Unidade Brucutu, no Complexo Minas Centrais. 

 

 

Figura 5.10 – Sensores CMSS 2200 T em um conjunto motor-redutor na Vale – Unidade Brucutu 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura 5.11 – Detalhe do Sensor CMSS 2200 T instalado no redutor do conjunto motor-redutor 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

Figura 5.12 – Detalhe do Sensor CMSS 2200 T instalado no motor do conjunto motor-redutor 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Os dois sensores mostrados nas Figuras 5.11 e 5.12 realizam o monitoramento 

online dos parâmetros de vibração e temperatura do conjunto motor-redutor.  A Figura 

5.13 mostra o dispositivo instalado embaixo do conjunto motor-redutor que realiza o 

upload dos dados para visualização, avaliação de alarmes e análise no software SKF 

@ptitude Analist. 
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Figura 5.13 – Dispositivo de monitoramento online da SKF 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A Figura 5.14 mostra outro exemplo de aplicação do sensor em um motor de 

indução trifásico auxiliar de 40HP e 440V de uma correia transportadora, desta vez na 

Unidade Cauê. 

 

 

Figura 5.14 – Sensor CMSS 2200 T em um motor auxiliar na Vale – Unidade Cauê 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A Unidade Cauê conta com, aproximadamente, 400 pontos de monitoramento 

online, dentre os 9.000 existentes. A instalação de pontos online estava vinculada a 

questões de segurança no projeto da planta, cujo objetivo era retirar o técnico da 
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exposição ao risco. Dos 9.000 pontos de monitoramento, 90% são aplicados na parte de 

acionamento (motor elétrico e redutor). 

O critério para escolha dos motores a serem monitorados se baseia na criticidade 

desses equipamentos, que por sua vez está ligada aos seguintes fatores de avaliação: 

qualidade do produto, meio ambiente, atendimento ao processo, saúde e segurança e 

custos. O monitoramento é feito somente para os equipamentos de criticidade A e B. Os 

com criticidade C (menos críticos) são controlados apenas por meio de uma ocasião 

emergencial ou uma decisão gerencial. Sendo assim, não existe um plano preditivo pré-

definido para esses motores. 

O @ptitude Analyst possui uma interface amigável e intuitiva e é capaz de 

organizar os equipamentos analisados por área. Ele sinaliza, por meio de um esquema 

de cores, quais equipamentos estão sendo alarmados. A Figura 5.15 mostra a plataforma 

desse módulo. 

 

 

Figura 5.15 – Plataforma do @ptitude Analyst 

 

A primeira análise escolhida é de temperatura, com base no gráfico de tendência 

do motor de uma bomba centrífuga da usina de Cauê, apresentado na Figura 5.16. 

Observa-se que houve um aumento anormal da temperatura próximo ao dia 

23/11/2013, chegando à vizinhança da linha amarela (condição de atenção). Nesse 

momento, foi solicitado a relubrificação dos mancais. A manutenção foi realizada 

corretamente e, consequentemente, os níveis caíram. Logo em seguida, os níveis 

voltaram a subir, atingindo a linha vermelha (condição de alarme). Em vista disso, foi 



 
 

62 
 

solicitada a troca de rolamentos e os níveis voltaram a cair, chegando a uma condição 

normal de operação. 

 

 

Figura 5.16 – Gráfico de tendência da temperatura do motor na Vale – Unidade Cauê 

 

A segunda análise escolhida é de vibração. O gráfico da Figura 5.17 mostra o 

espectro de medição de vibração para várias frequências de outro motor de uma bomba 

centrífuga da usina de Cauê. Cada linha representa a medição em uma determinada data. 

Percebe-se que existe uma linha vermelha de “corte” na faixa de frequência entre 

3.000Hz e 3.500Hz. Até o dia 30/12/2014, havia uma vibração recorrente causada por 

problemas de fixação (folga), localizada abaixo da linha de “corte”. Este problema foi 

corrigido e, a partir de certo momento, começou a aparecer outro tipo de problema, 

agora acima da linha de corte, devido a um dano no rolamento, que provavelmente 

sofreu algum tipo de distorção.  

Conclui-se, assim, que houve uma demora significativa na tomada de decisão do 

problema inicial de fixação. A máquina trabalhou com parâmetros acima do normal e, 

quando essa avaria foi reparada, o rolamento já tinha sido danificado. O rolamento tem 

uma funcionalidade semelhante ao fusível em um sistema elétrico, sendo o primeiro a 

ser comprometido quando há uma anormalidade. 
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Figura 5.17 – Gráfico de cascata do espectro do motor na Vale – Unidade Cauê 

 

A terceira a análise escolhida é também de vibração em um terceiro motor de 

bomba centrífuga da usina de Cauê. A Figura 5.18 mostra um gráfico de batimento no 

tempo. É notória uma vibração anormal periódica. Logo, o equipamento apresenta 

defeito na pista do rolamento. Ou seja, toda vez que passa uma esfera neste defeito, o 

batimento é gerado. A Figura 5.19 contribui para melhor explicar o defeito que está 

ocorrendo na máquina. 

 

 

Figura 5.18 – Gráfico de batimento no tempo de um motor na Vale – Unidade Cauê 



 
 

64 
 

 

Figura 5.19 – Princípio do defeito na pista do rolamento 

 

A Tabela 5.2 mostra um procedimento padrão que a área utiliza quando realiza 

uma coleta de dados de vibração em conjunto motor-redutor. 

 

Tabela 5.2 – Procedimento de coleta de vibração 

Cen Trab Centro  Chave de Controle  Txt  breve operação Trabalho real  Un. 

IDPPD1IP 1070 PM01 CO AN VB 21RT021100 15D 3HI3 3 H 

IDPPD1IP 1070 YPM0 VERIFICAR ANALISE DE RISCO TAREFA (ART)   H 

IDPPD1IP 1070 YPM0 CARREGAR ROTA DO SISTEMA ESPECIALISTA   H 

IDPPD1IP 1070 YPM0 COLETAR VIBRAÇÃO MOTOR REDUTOR MANCAL   H 

IDPPD1IP 1070 YPM0 CO VB  MT RD MC 21RT021100   H 

IDPPD1IP 1070 YPM0 DESCARREGAR ROTA NO SISTEMA ESPECIALISTA   H 

IDPPD1IP 1070 YPM0 ANALISAR ROTA COLETADA SIST ESPECIALISTA   H 

IDPPD1IP 1070 YPM0 EMITIR NOTA D MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO   H 

IDPPD1IP 1070 YPM0 CADASTRAR LAUDO CENTRAL E ENVIAR P ÁREA   H 

 
Fonte: Vale 

 

Neste capítulo são abordados alguns estudos de caso da aplicação da manutenção 

preditiva nos transformadores de potência e nos motores de indução trifásicos de 

diferentes potências e classes de tensão. Observa-se que existe uma série de análise, às 

vezes feita pelo próprio corpo técnico da empresa, e, em alguns casos, por uma empresa 

especializada, como no caso da FLUILAB. 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

Capítulo 6 

Conclusão 

Em vários tipos de instalações industriais, os equipamentos elétricos operam em 

um ambiente poluído, estando sujeitos à umidade excessiva, poeira, variações 

apreciáveis de temperatura, gases corrosivos, dentre outros. Nesses casos, as máquinas 

elétricas operam em condições adversas tanto do ponto de vista elétrico quanto 

mecânico. Tendo em vista esse problema, a manutenção preditiva realiza um importante 

papel estratégico na busca para obter um máximo de disponibilidade física do 

equipamento, o que é também exigido pelo mercado competitivo.  

No decorrer do trabalho, mostrou-se que o campo de atuação da manutenção 

preditiva é bastante amplo. Em cada equipamento ou instalação, é possível encaixar 

diversos tipos de aplicações, dentre as quais, por mais conhecidas e usuais, pode-se 

destacar: análise de vibração e temperatura, análise da condição do óleo isolante e 

termografia. 

A escolha de direcionar os estudos para as máquinas elétricas se deve ao fato de 

esses equipamentos serem de suma importância no dia-a-dia dos engenheiros, além da 

relevância dessas máquinas nas atividades fabris. Os principais resultados deste 

Trabalho de Conclusão de Curso são as análises das técnicas preditivas nos 

transformadores de potência e nos motores de indução trifásicos de unidades 

operacionais da Vale, evidenciando a importância da técnica que é capaz de prever 

falhas e antecipar intervenções corretivas que impactam diretamente no custo da 

empresa. 

Para um trabalho futuro, cabe um estudo de viabilidade das aplicações das 

técnicas preditivas com demonstração de ganhos ou economia gerada pela manutenção 

preditiva para garantir a continuação dessas ações. 
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Anexo A 

Laudo de Ensaios em Óleo Isolante 

A-1 Laudo do Transformador 95TF02 

 

Figura A.1 – Laudo Físico-Químico e Cromatográfico do Transformador 95TF02 
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A-2 Laudo do Transformador das Bombas 

 

Figura A.2 – Laudo Físico-Químico e Cromatográfico do Transformador das Bombas 
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