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1. VIBRAÇÕES MECÂNICAS 

 

   As vibrações mecânicas constituem um grupo de fenômenos 

comuns nas atividades do dia a dia, sendo importantíssimo que os técnicos, engenheiros e 

todos os envolvidos ou não com ciências ditas exatas tenham idéias bem claras sobre o 

assunto. Existem alguns conceitos fundamentais sobre vibrações que devem ser 

entendidos de maneira clara, evitando interpretações dúbias e afirmações que não 

correspondem à realidade. 

   Dentre os movimentos vibratórios pode-se citar o movimento dos 

pêndulos, das cordas em instrumentos musicais, corpos em movimentos e, inclusive, os 

átomos que constituem os sólidos e que vibram em torno de posições fixas na rede 

cristalina. Na indústria as vibrações ocorrem  em máquinas girantes e alternativas, 

acoplamentos, redutores, estruturas, etc. 

 

1.1. Caracterização do Fenômeno 

   Vibração mecânica é o fenômeno observado quando uma partícula 

executa movimentos em torno de uma posição de equilíbrio. Existem  várias maneiras de 

definir o movimento vibratório através de expressões matemáticas que podem ser 

bastante simples, assim como de alta complexidade. No caso deste trabalho interessa, de 

maneira fundamental, os conceitos físicos envolvidos com as vibrações, onde se utiliza 

um mínimo de ferramental matemático para que se possa executar cálculos para situações 

habituais, sem grandes complexidades. 

   Fisicamente, o fenômeno de vibração é o resultado da troca de 

energia entre dois “depósitos” de um mesmo sistema. Quando há a troca de energia 

cinética em energia potencial e vice-versa, aparece a vibração. 

   Na forma mais simples uma vibração pode ser representada pelo 

esquema apresentado na Figura 1.1, onde o modelo vibratório é caracterizado pela 
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história do deslocamento da massa vibrante ao longo do tempo. A este tipo de descrição 

do fenômeno vibratório, denomina-se descrição temporal. 

 

Figura 1.1. Representação esquemática de um modelo vibratório. 

 

1.2. Descrição no Domínio do Tempo 

   Uma forma de apresentar o movimento oscilatório esquematizado 

na Figura 1.1, é construir um gráfico para os valores da amplitude do sinal em função do 

tempo, a partir de um dado instante considerado como tempo zero. A amplitude do sinal é 

o valor do deslocamento medido a partir de uma linha de referência onde se considera 

como  sendo a origem das amplitudes, ou seja, amplitude zero. A Figura 1.2 apresenta a 

representação temporal do sinal referente a sistema esquematizado na Figura 1.1. 
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Figura 1.2. Representação temporal de um sinal vibratório. 

 

   A representação matemática de um sinal senoidal deste tipo é: 

 

( )x t X t( ) sen= ⋅ +ω ϕ  

 

onde: X = amplitude máxima do sinal (amplitude de 0 a pico); 

 ω = 2πf, é a frequência angular de oscilação em [rd/s]. 

 ϕ = arcsen (X0/X), é a fase em [rd] 

 X0 =  valor da amplitude no instante do início da descrição temporal do fenômeno. 

 

   Através das definições da física elementar, as grandezas de 

deslocamento (x), velocidade (v) e aceleração (a) relativas ao movimento oscilatório 

podem ser relacionadas matematicamente entre si da seguinte forma: 

 

( )x t X t( ) sen= ⋅ +ω ϕ  

( ) ( )v t
dx

dt
X t= = ⋅ ⋅ +ω ω ϕcos  

( ) ( )a t
dv

dt

d x

dt
X t= = = − ⋅ +

2

2
2ω ω ϕsen  

 

   Observando-se estas relações, verifica-se que para descrever 

completamente este tipo de sinal, é suficiente se conhecer a sua amplitude máxima (X), a 

frequência (ω) e a fase (ϕ). Como o deslocamento (x), a velocidade (v) e a aceleração (a) 

estão relacionadas entre si por equações diferenciais conhecidas, o conhecimento de uma 

delas permite calcular o valor das demais. 
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   Os gráficos apresentados na Figura 1.3. representam os valores, ao 

longo do tempo, assumidos pelas três grandezas, evidenciando que existe uma defasagem 

entre elas. 

 

Figura 1.3. Relacionamento entre o deslocamento (x), velocidade (v) e a aceleração (a) de 

um movimento oscilatório senoidal. 

 

   Os elementos vibratórios podem ser divididos em função do 

período de repetição, finito ou infinitamente longo, em: vibrações periódicas, vibrações 

aleatórias e vibrações transitórias. 

Vibrações Periódicas -     Vibrações que se repetem segundo um dado período de tempo. 

Vibrações Aleatórias -    Vibrações que são imprevisíveis, quanto ao seu valor 

instantâneo, para qualquer instante de tempo futuro. 
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Vibrações Transitórias - Vibrações que existem apenas num espaço limitado no tempo, 

sendo nula em qualquer outro tempo. 

   A Figura 1.4 apresenta as representações temporais ilustrativas da 

classificação dos movimentos vibratórios quanto ao seu período de repetição. 

 

 

 

a) Movimento periódico complexo de período τ 

 

 

 
b) Registro de função aleatória 

 
c) O estrondo (Onda-N) é uma função transiente de 
tempo 

Figura 1.4. Tipos de movimentos vibratórios. 

 

   O funcionamento das máquinas sempre leva a algum tipo de 

vibração. No entanto, deve-se observar que raramente os fenômenos vibratórios de um 

equipamento real apresentam-se como senóides do tipo apresentado na Figura 1.2, mas 

sim como fenômenos complexos contendo um número apreciável de componentes, tanto 

em frequência quanto em amplitude, devido a várias massas vibrando. Dado um 

movimento vibratório x(t) qualquer, o mesmo pode ser estudado a partir da definição de 

alguns valores segundo o apresentado na Figura 1.5. 

 

    Valor eficaz = 
1 2

0T
x t dt

T ���  
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    Valor médio = 
1

0T
xdt

T� 

 

 

Figura 1.5. Valores globais de medida de vibração. 

 

   Para um fenômeno genérico tem-se 

x F x
F

xrms f m
c

pico= ⋅ = ⋅
1

 

onde Ff é o fator de forma e Fc o fator de crista do fenômeno. Estes fatores dão uma idéia 

da forma de onda do fenômeno em estudo. 

F
x

xf
rms

m
=  

F
x

xc
pico

rms
=  

 

   Para um fenômeno senoidal, ou seja, um fenômeno 

monocromático, tem-se os valores, 



________________________________________________________________________

_ 

Manutenção Preditiva Usando Análise de Vibrações     -  7 

x x xrms m pico= ⋅ = ⋅
π

2 2

1

2
 

 

neste caso,  

F dBf = = ≅
π

2 2
1 1107 1,  

F dBc = = ≅2 1 4142 3,  

   No entanto, deve-se lembrar que raramente os fenômenos 

vibratórios apresentam-se como senóides. 

 

1.3. Descrição no Domínio da Frequência 

   Foi enfatizado, no item anterior, que a vibração de um equipamento 

real apresenta-se como um fenômeno complexo contendo um número apreciável de 

componentes, tanto em frequência quanto em amplitude, devido a várias massas 

vibrando. Dessa forma, a descrição temporal de um sinal vibratório de um equipamento 

qualquer será alguma coisa do tipo apresentado na Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Descrição temporal de um sinal vibratório complexo. 

 

   No final do século passado, o barão Jean Babtiste Foirier mostrou 

que qualquer sinal ondulatório pode ser descrito como uma combinação de sinais 
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senoidais. Demonstrou ainda que, para cada sinal, a combinação de sinais senoidais que o 

descreve é única. Assim, um sinal qualquer pode ser descrito matematicamente como: 

 

( ) ( ) ( ) ( )x t X t X t X tn n n= + + + + + +1 1 1 2 2 2sen sen ... senω ϕ ω ϕ ω ϕ  

   No caso do exemplo de sinal vibratório apresentado na Figura 1.6, 

ele é o resultado da combinação de apenas duas funções senoidais, da forma apresentada 

na Figura 1.7, cuja descrição matemática é: 

 

( ) ( ) ( )x t X t X t= + + +1 1 1 2 2 2sen senω ϕ ω ϕ  

 

 

 

 

Figura 1.7. Representação temporal de um sinal produzido pela combinação de dois sinais 

senoidais. 

 

   Levando-se em conta essas idéias, e considerando que uma 

máquina real se comporta como várias massas vibrando, se torna natural descrever o 

fenômeno vibratório de um equipamento indicando os valores das amplitudes máximas 

Xi relativas a cada uma das frequências de vibração ωi presentes na composição do sinal 

vibratório. 
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   A descrição dessa forma, é denominada forma espectral ou 

simplesmente espectro da vibração. Usualmente o espectro da vibração é apresentado na 

forma gráfica, do tipo mostrado na Figura 1.8, que exemplifica a representação espectral 

do sinal da Figura 1.7. 

 

Figura 1.8. Representação espectral de um sinal produzido pela combinação de dois sinais 

senoidais. 

   No caso de um sistema mecânico real que tem um sinal vibratório 

complexo, como, por exemplo, um sistema motor-compressor, o espectro de vibração é 

composto por um número muito grande de sinais senoidais combinados, resultando em 

um gráfico do tipo apresentado na Figura 1.9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Espectro de vibrações de um sistema motor-compressor. 

 

1.4. Fontes Comuns de Vibrações e Barulho 
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   Sabendo-se que todo e qualquer equipamento, máquina ou 

dispositivo funcionando produz determinada vibração, na maioria dos casos 

acompanhada de barulho. Tais vibrações têm origem em causas específicas e interessa, no 

estudo destas, conhecer quais as vibrações de cada componente em particular, para que 

seja possível um diagnóstico, da sua origem, com precisão e segurança. 

   As origens mais comuns das vibrações em máquinas são o 

desbalanceamento e o desalinhamento, que são responsáveis por cerca de 80% dos 

problemas de vibrações. As demais origens são responsáveis por algo em torno de 20% 

dos problemas com vibrações. 

 

DESBALANCEAMENTO 

   O desbalanceamento dá origem a uma vibração bem determinada, 

cuja frequência coincide com a frequência de rotação do componente. Como não é 

possível eliminá-lo totalmente, toda máquina ou equipamento admite um determinado 

nível de desbalanceamento, denominado desbalanceamento residual, e que permanece 

após o balanceamento estático e dinâmico do componente. Tal desbalanceamento residual 

é proporcional ao peso dinâmico do componente e é fixado pelas especificações ISO 

1940. As causas mais comuns de desbalanceamento são: 

a) Assimetria ou dissimetria 

b) Inomogeinidade do material 

c) Excentricidade 

d) Desalinhamento dos rolamentos 

e) Desbalanceamento dos rolamentos 

f) Desbalanceamento hidráulico ou aerodinâmico. 

 

DESALINHAMENTO 
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   O desalinhamento, assim como o desbalanceamento, dá origem a 

uma vibração. No caso do desbalanceamento a frequência da vibração coincide com a 

rotação do motor mas, no caso do desalinhamento, pode aparecer além da correspondente 

à rotação, outras frequências iguais ao dobro e ao triplo da velocidade de rotação. De 

maneira geral, existem dois tipos de desalinhamento: paralelo e angular. A Figura 1.10 

ilustra esquematicamente os dois tipos de desalinhamento. 

 

Figura 1.10. Tipos de desalinhamento. 

 

   O importante, para diferenciar as vibrações oriundas de 

desbalanceamento daquelas oriundas de desalinhamento, é que enquanto o 

desbalanceamento apresenta vibrações com componentes máximas radiais, o 

desalinhamento apresenta componentes com amplitude máxima no sentido axial. 

 

EIXO TORTO (Defletido) 

   Num equipamento qualquer, a existência de um eixo defletido dá 

origem a uma vibração cuja frequência é o dobro da frequência de rotação angular do eixo 

em questão. 

 

CAVITAÇÃO 

   A cavitação pode aparecer nas bombas e dispositivos que 

movimentam líquidos, nas quais aparecem forças hidrodinâmicas apreciáveis. O 
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problema apresenta gravidade por ocorrer as pás de rotores devido aos efeitos adversos da 

cavitação. Nas bombas, a cavitação pode ser contínua ou intermitente. Quando contínua, 

é inerente ao processo e é recomendável ou a alteração do processo ou da bomba. Caso a 

cavitação seja descontínua, a leitura de um instrumento de medição de vibrações 

apresenta variações bruscas na indicação, principalmente nas altas frequências. 

 

VIBRAÇÕES DE ORIGEM AERODINÂMICA 

   Tal tipo de vibrações é encontrado nos ventiladores, exaustores e 

sistemas assemelhados. A vibração, no caso, é constituída por pulsações de pressão 

geradas pelas pás do sistema, e apresentam uma frequência igual à passagem das pás ou 

palhetas através de entradas ou saídas de fluido. 

 

VIBRAÇÕES ORIGINADAS PELO ATRITO 

   O atrito entre suas peças que possuem movimento relativo com 

contato direto, seja em movimento circular contínuo seja em movimento alternado, é 

devido às asperezas das suas superfícies, originando vibrações de frequência elevada. As 

irregularidades ou asperezas da superfície podem ser devidas a uma usinagem inadequada 

(ou mesmo ausência de usinagem) e, em geral, as vibrações decrescem com o tempo de 

uso do equipamento, já que as superfícies ao deslizarem entre si provocam uma usinagem 

adequada, ou “alisamento” delas mesmas. 

   Uma outra fonte causadora de vibrações devidas ao atrito é a 

corrosão que pode, eventualmente, fazer com que as superfícies em contato se tornem 

ásperas. 

   Em qualquer caso, as vibrações por atrito apresentam normalmente 

uma composição bastante ampla e complexa, sendo detectada mais pelo barulho que 

produzem que pelos seus efeitos, uma vez que a simples presença do barulho já indica 

uma irregularidade que é corrigida em qualquer instalação. 
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VIBRAÇÕES EM SISTEMAS DE ENGRENAGENS 

   As engrenagens e sistemas de engrenagens são parte constituinte de 

um número enorme de mecanismos, máquinas e equipamentos, estando presente em 

praticamente todo maquinário. no caso da manutenção interessa verificar as vibrações, e 

como o estudo das mesmas pode indicar o estado das engrenagens ou sistemas  de 

engrenagens de um dispositivo qualquer, incluído num programa de manutenção. 

   As vibrações e seu nível, de um sistema de engrenagens, depende 

de vários fatores , existindo três áreas que afetam de maneira marcante, não somente o 

barulho, mas também as vibrações observadas nas engrenagens e sistemas de 

engrenagens: 

a) Projeto, envolvendo o tipo de engrenagem, a geometria dos dentes, a carga unitária 

sobre os dentes, os rolamentos, os materiais utilizados, etc. 

b) Fabricação, envolvendo a precisão, o nível de acamamento superficial dos dentes, o 

alinhamento, o balanceamento, o desbalanceamento residual, etc. 

c) Operação, envolvendo a velocidade crítica, ressonância natural, condições ambientais, 

lubrificação, montagem da caixa que contém o sistema de engrenagens, etc. 

   Como recomendação geral, indica-se que as ressonâncias dos 

componentes do sistema rotativo devem apresentar uma frequência natural de, no 

mínimo, 30% separadas da rotação de operação, múltiplos da rotação e frequências de 

malha dos conjuntos de engrenagens. 

   A ressonância de caixa-suporte, assim como de outros componentes 

estruturais, deve estar separada da rotação do sistema de 20%, incluindo-se os múltiplos 

da rotação, frequência da malha, etc. 

   Na manutenção preditiva, a medida e observação das vibrações 

visam detectar os defeitos mais comuns em engrenagens e sistemas de engrenagens 

(redutores) que, pela ordem, são os seguintes: 

a) Desbalanceamento das partes móveis 

b) Erro de transmissão estática 
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c) Desalinhamento 

d) Dentes estragados 

e) Variações de torque 

f) Turbulência no filme de óleo. 

 

VIBRAÇÕES DE ORIGEM ELÉTRICA 

   As máquinas elétricas rotativas apresentam dois tipos de vibrações: 

a vibração devida à passagem dos pólos do rotor nas ranhuras do estator e os efeitos 

magnetostríticos devido à dilatação das lâminas. Esta última vibração coincide com um 

valor igual ao dobro da frequência alternativa da linha de alimentação  e a primeira 

depende do número de pólos, fendas e rotação da máquina. 

   As vibrações eletromagnéticas devidas ao efeito de magnetostrição 

são detectáveis facilmente. As mesmas emitem um som igual àquele emitido pelos 

transformadores e reatores, já que sua frequência é igual ao dobro da frequência da linha. 

A sua identificação é imediata. Basta desligar a corrente elétrica que a mesma cessa. 

Normalmente, tais vibrações são axiais e radiam som pelo acoplamento rígido entre o 

motor, geralmente de pequena área radiante efetiva, e as superfícies e coberturas de 

equipamentos, que apresentam grande área radiante. 

   As vibrações originadas pela passagem dos pólos do rotor pelas 

ranhuras do estator apresentam uma frequência que depende do número de pólos e 

número de fendas do estator, assim como da rotação. A detecção dessas vibrações é 

problema delicado, uma vez que as mesmas são facilmente confundidas com as 

frequências do setor de suas harmônicas. Entretanto, cabe ressaltar que um aumento em 

suas componentes pode significar uma degradação do dispositivo, como por exemplo, 

uma variação inaceitável do entreferro. 

 

VIBRAÇÕES EM ROLAMENTOS 
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   Os defeitos ou irregularidades que aparecem nos rolamentos 

consistem na deterioração da pista externa ou interna, ou mesmo ambas. Quando os 

elementos rolantes passam sobre tais irregularidades, ocorrem choques que dão origem a 

vibrações, cuja amplitude depende do estado do rolamento no que diz respeito às 

machucaduras nas pistas. Tais estragos são devidos a umas poucas causas, sendo as mais 

comuns as seguintes: 

a) Sobrecarga 

b) Desbalanceamento 

c) Variações bruscas de temperatura 

d) Lubrificação inadequada 

e) Partículas abrasivas ou corrosivas no lubrificante 

f) Erro de projeto, utilizando o rolamento inadequado à função 

g) Desgaste pelo uso (fadiga do material) 

   Todos os casos descritos até o presente, são definidos como 

normais em todo e qualquer equipamento. Com relação a estas fontes são organizadas 

tabelas, do tipo da Tabela 1.1, que procuram  relacionar as causas possíveis de vibração e 

sua composição espectral nos diversos equipamentos. Evidentemente, tal tabela possui 

valor bastante relativo, tratando-se apenas de uma orientação qualitativa. 

 

 

 

Tabela 1.1. Composição espectral das vibrações e suas causas. 
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OUTRAS CAUSAS DE VIBRAÇÃO 

   Dada a variedade e complexidade das máquinas e equipamentos 

modernos, é totalmente inviável tentar prever todas as causas possíveis de vibrações. É 

possível, no entanto, acrescentar às classes de vibrações descritas até o presente, 

vibrações essas consideradas normais em todo e qualquer equipamento, as explosões dos 

motores de combustão interna, os movimentos do pistão de compressores, etc. Em tais 

máquinas e equipamentos não é difícil definir e estabelecer níveis adequados de 

vibrações. Uma alteração em tais níveis, após um período de funcionamento, pode 

significar uma deterioração. note-se que as amplitudes das vibrações depende da carga a 

que o equipamento está sujeito, e com isso fica perfeitamente factível determinar quando 

uma máquina arbitrária está ou não sendo sobrecarregada. 

 

INSTRUMENTAÇÃO BÁSICA 

   A instrumentação básica para a medição de vibração é geralmente 

constituída de um captador de vibração, um conjunto indicador contendo um 
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amplificador, filtro para correção da resposta em frequência, um indicador/registrador, 

fonte de alimentação e, se for o caso, um analisador de espectro em tempo real. 

   A especificação da instrumentação básica a ser  adotada deve seguir 

os requisitos definidos pela NBR 10273 ou ISO 2954, e: 

a) ser a mais simples dentro do critério adotado; 

b) ter nível de precisão coerente com o compromisso da medição; 

c) ter resistência à qualidade da mão de obra disponível. 

   A Figura 1.11 mostra um esquema completo de instrumentos de 

medida, onde a primeira linha representa o instrumental necessário para medidas que 

envolvam o espectro de vibração. 

 

Figura 1.11. Instrumental básico de medição de vibração. 

 

TRANSDUTORES 

   A medida e análise das vibrações exigem determinados dispositivos 

que transformam os sinais vibratórios em sinais mensuráveis através de várias quantidade 

que pode ser sinal visível, sinal elétrico, sinal magnético, etc. A conversão de tais sinais 

vibratórios, que são eminentemente mecânicos, podem então ser analisados e observados 

de maneira mais precisa. Os dispositivos que transformam os sinais de energia mecânica 

em outra forma de energia (normalmente elétrica) são denominados TRANSDUTORES. 

   A NBR 10273 especifica que os transdutores de vibração devem ser 

do tipo sísmico, ou seja, deve medir o parâmetro de interesse por meio de comparação 

com um sistema de referência estático, determinado pelo modo de operação do captador. 
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os transdutores elétricos mais empregados, cujos esquemas são apresentados na Figura 

1.12 são: 

a) Vibrômetro: possui uma bobina geradora e outra de amortecimento (anula a parcela 

transiente e limita o curso da massa móvel). Sensível à velocidade. 

b) Acelerômetro: elemento de alta resistência natural possui uma massa conectada a uma 

mola de pressão apoiadas sobre cristais piezoelétricos, que apresentam uma diferença 

de potencial quando comprimidos ou distendidos. Sensível à aceleração. 

c) Sensor Capacitivo: usado em instalações permanentes, transforma a variação da 

proximidade em variação de capacitância, sensível ao deslocamento. 

d) Sensor Indutivo: também para instalações de monitoramento, transforma variação da 

proximidade em variação do campo magnético. Sensível à velocidade. 

e) Sensor Ultra-sônico: é constituído de um cristal piezoelétrico que, em contato com 

uma parte da máquina, capta as ondas de choque oriundas dos defeitos e as transforma 

em corrente elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

(b) 
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(c)  

 

 

 

 

(d) 

 

 

 

 

(e) 

Figura 1.12. Tipos mais comuns de transdutores de vibração. 

 

AMPLIFICADOR 

   O equipamento apresentado simplesmente como amplificador, deve 

ser entendido como um condicionador de sinais. Este elemento é o responsável pelo 

tratamento do sinal do transdutor e sua amplificação, pela compensação da resistência e 

capacitância do cabo e, em muitos casos, fornece, em indicação analógica ou digital, a 

intensidade ou nível de vibração em termos de deslocamento, velocidade ou aceleração. 

A composição das funções desse equipamento pode ser representada pelo diagrama de 

blocos da figura 1.13. Consiste de: 

• Pré-amplificador, responsável pelo condicionamento do sinal de saída do transdutor e 

compensação de resistência e capacitância dos cabos. 

• Integrador, integra o sinal proporcional de aceleração para velocidade, e de velocidade 

para deslocamento. 

• Filtros, do tipo passa alto e passa baixo, compondo um passa banda, têm a finalidade 

de determinar a faixa de frequência medida, eliminando os ruídos de baixa e alta 

frequência. 

• Detector, detecta a amplitude máxima, a amplitude de pico a pico, e pode calcular o 

valor médio e/ou valor eficaz (RMS) do sinal. Transforma o sinal elétrico AC em um 

sinal elétrico proporcional DC. 

• Indicador, indica de forma analógica ou digital, os valores calculados pelo catector. 
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Figura 1.13. Diagrama de blocos representativo do amplificador. 

 

ANALISADORES (Filtros) 

   Equipamento necessário para trabalhos em que se pretenda a 

análise espectral. Consistem basicamente de filtros do tipo passa banda variável, que pode 

ser contínuo ou escalonado. Este tipo de filtro, permite se pré-delimitar a amplitude da 

faixa de frequências medida, e deslocar o seu valor central ao longo de todo o campo de 

frequências permitido. 

   A amplitude da faixa de frequência medida, é denominada largura 

de banda. Para aplicação em vibrações mecânicas, existem três tipos de filtros quanto ao 

controle da largura de banda: 

• Largura de banda constante: neste caso se pré-seleciona uma determinada amplitude 

para a faixa de frequência medida (3Hz, 10Hz, etc.), e se faz a varredura ajustando o 

valor central da faixa de frequência desejada. O filtro corta as frequências abaixo do 

limite inferior, e as frequências acima do limite superior, de modo a estabelecer a 

banda pré-definida. 

• Porcentagem de banda constante, neste caso a largura de banda que pode ser ajustada é 

definida como uma porcentagem do valor central da faixa de frequência a ser 

analisada. 

• De oitava e 1/3 de oitava, neste caso a largura de banda que pode ser ajustada, é de 

uma oitava (3dB) ou de um terço de oitava (1dB). 

 

ANALISADORES EM TEMPO REAL 
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   Este equipamento contém internamente um sistema de filtros em 

paralelo, ou um sistema de aquisição digital associado a um processamento numérico que 

lhe permite determinar, a partir do sinal temporal da vibração, o espectro em frequência 

instantâneo do sinal e apresentá-lo em um “display” ou tela. É indispensável na análise de 

transientes. 
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2. INTRODUÇÃO À MANUTENÇÃO PREDI-

TIVA 

 

   A manutenção preditiva é definida como sendo o conjunto de ações 

que permitem manter ou restabelecer um bem a um estado específico ou, ainda, assegurar 

um determinado serviço. manter significa efetuar as operações que possibilitem conservar 

o potencial do equipamento ou sistema, para garantir a continuidade e qualidade de seu 

serviço (produção). 

   Existem basicamente três tipos de manutenção: 

• Manutenção Corretiva 

• Manutenção Sistemática 

• Manutenção Condicional ou Preditiva 

 

Manutenção Corretiva é uma política de manutenção que corresponde a uma atitude 

curativa, ou seja, se efetua o conserto após a avaria. Os seus inconvenientes são vários, 

acarretando, entre outras, duas consequências: 

a) O custo da manutenção aumenta fortemente a medida que os equipamentos vão 

envelhecendo; 

b) As quebras não previstas traduzem-se por uma parada imprevista que acarretam 

grandes prejuízos. 

 

Manutenção Sistemática, é um tipo de manutenção preventiva, onde , com a aplicação de 

critérios estatísticos, recomendações do fabricante e conhecimentos práticos sobre o 

equipamento, é estabelecido um programa de inspeções e intervenções do manutensor 

com intervalos fixos. 
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   A vantagem deste tipo de manutenção, é que as operações de 

paradas são pré-definidas, permitindo uma gerência adequada da produção. As suas 

desvantagens são: 

a) O custo da produção se eleva, pois ele passa a englobar a periodicidade de paradas; 

b) a desmontagem, mesmo parcial, de um equipamento incita a substituição de peças ou 

por quebras ou pela síndrome da precaução; 

c) a prática das operações de desmontagem/montagem aumenta o risco de introdução de 

novas avarias. 

 

Manutenção Condicional, é um tipo de manutenção preventiva onde as intervenções do 

manutendor estão adicionadas a algum tipo de informação reveladora do estado de 

degradação do sistema ou equipamento. Em razão dessa forma de determinação dos 

momentos de intervenção, este tipo de prática manutendora se tornou conhecida, no 

Brasil, por Manutenção Preditiva. 

   Neste tipo de manutenção, as inspeções periódicas se limitam a 

monitoração de parâmetros que possam indicar o estado operacional de um sistema ou 

equipamento. Se da análise desses parâmetros, se concluir da existência de um 

funcionamento não adequado, estima-se a tendência evolutiva do defeito e programa-se 

uma parada de correção. 

   Escolher a execução da Manutenção Preditiva significa que se 

intervirá sobre uma máquina de forma condicional, isto é, unicamente se os parâmetros de 

controle evoluírem de forma significativa. A Figura 2.1 apresenta um esquema 

comparativo das três formas de manutenção. 
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Figura 2.1. Ações das diferentes formas de manutenção. 

 

FASES DA MANUTENÇÃO PREDITIVA 

   A prática da Manutenção Preditiva envolve três fases: 

• Detecção do defeito 

• Estabelecimento de um diagnóstico 

• Análise da tendência. 

 

A detecção do defeito consiste na observação de que os valores medidos dos parâmetros 

de controle indicam uma evolução mais acelerada que a decorrente da degradação  normal 

do equipamento. 
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O estabelecimento do diagnóstico é o resultado da análise dos valores dos parâmetros de 

acompanhamento estabelecido, com base em modelos de desgaste e informações 

anteriores sobre o equipamento, a origem e gravidade do defeito. 

 

A análise da tendência, consiste em se ampliar o diagnóstico e se prever, na medida do 

possível, quanto tempo se dispõe antes da parada forçada pela quebra propriamente dita. 

Nesta fase, o equipamento é submetido a uma vigilância estrita e se faz a programação do 

reparo. 

   A Figura 2.2, apresenta um diagrama evolutivo do processo 

envolvendo três fases da Manutenção Preditiva. 

 

Figura 2.2. Fases da Manutenção Preditiva. 

 

VANTAGENS DA MANUTENÇÃO PREDITIVA 

   A principal vantagem deste processo de manutenção, é a 

diminuição do custo de produção devido as interrupções periódicas, e a diminuição da 

probabilidade de introdução de novos defeitos nas operações sistemáticas de 

montagem/desmontagem. As outras vantagens são: 

• Aumento do tempo médio entre cada revisão; 

• eliminação de panes não atendidas; 
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• Diminuição do estoque de peças de reposição; 

• diminuição do custo de cada intervenção; 

• eliminação da substituição de componentes em estado operacional; 

• Minimização de eventos catastróficos decorrentes de quebra de componentes 

durante o serviço. 

 

 2.1. Alguns Métodos de Manutenção Preditiva 

   Como a característica básica do método consiste em se monitorar 

parâmetros que caracterizam o estado de funcionamento dos equipamentos, os métodos 

empregados envolvem as técnicas e procedimentos de medida, acompanhamento e análise 

desses parâmetros. Os mais comuns são: 

• Análise de Vibração; 

• Análise de Óleos; 

• Sistemas especiais; 

• Método de observação. 

   Considerando que o objetivo deste trabalho é o detalhamento do 

método de Manutenção Preditiva usando Análise de Vibração, esta técnica será abordada 

em um tópico específico. As demais técnicas serão comentadas a seguir. 

 

ANÁLISE DE ÓLEO 

   O objetivo inicial da análise de óleo de um conjunto lubrificado ou 

de um sistema hidráulico, é o de economizar através da otimização do intervalo entre as 

trocas. Como as análises efetuadas resultam em indicadores que informam sobre o 

desgaste dos componentes lubrificados, o segundo objetivo desse processo passou a ser o 

controle de defeitos para a Manutenção Preditiva. 
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   A metodologia utilizada consiste na medida da taxa de 

contaminação do óleo e da análise desta contaminação. A idéia envolvida é que ao longo 

do funcionamento as peças lubrificadas contaminam o lubrificante com os materiais 

provenientes do seu desgaste. Verificou-se a taxa de contaminação, o tipo de 

contaminantes e a dimensão das partículas sólidas, é possível identificar a presença de um 

mau funcionamento e sua origem. 

   Considerando que o lubrificante é o vetor das partículas de desgaste 

geradas por uma máquina, o estudo da evolução da concentração de partículas em 

suspensão, da natureza de sua constituição, de suas dimensões e de sua morfologia é um 

procedimento eficaz para identificar e afastar alguma anomalia. 

 

A análise da natureza da partícula, serve para identificar a sua origem e é fundamental 

para definir qual componente da máquina se está analisando. 

 

O estudo das dimensões, das diferentes partículas serve para a identificação dos diferentes 

níveis de desgaste. A Figura 2.3 apresenta uma classificação relativa do nível de desgaste 

como função distribuição das dimensões das partículas. São eles: 

• Desgaste Normal, a distribuição granulométrica está mais entre 0,1 e 1,0 µm. 

As partículas maiores não ultrapassam 10 µm. 

• Desgaste Acentuado, neste caso o intervalo de maior concentração das 

partículas é de 0,1 a 10 µm. As partículas maiores atingem 100µm. 

• Desgaste Avançado, começa a aumentar a concentração de partículas na faixa 

de 100µm. 

• Desgaste Catastrófico, a maior concentração de tamanhos de partículas está 

entre 100 e 1000µm. É defeito por atrito. 
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Figura 2.3. Distribuição granulométrica das partículas. 

 

A morfologia da partícula ajuda na identificação do modo de desgaste. A Tabela 2.1. é 

uma orientação qualitativa deste tipo de estudo. 

   As principais técnicas utilizadas na análise do resíduo sólido dos 

óleos, que se prestam para estabelecer uma classificação das partículas para um 

diagnóstico por desgaste são: 

Ferrografia por leitura direta, é feita com base na extração das partículas contaminantes 

magnetizáveis, contidas no lubrificante, pela ação de um campo magnético. O 

equipamento distribui as partículas segundo o seu tamanho, já que, quanto menores 

menor a distância percorrida dentro do campo magnético. As partículas não magnéticas 

ficam “fixadas” a distância. 

 

Espectometria de emissão, permite a determinação da natureza e concentração dos 

elementos presentes na amostra através da faixa e intensidade da radiação luminosa 

emitida pela amostra, quando submetida a uma excitação. 

 

Ferrografia analítica, usada para fazer um estudo profundo das partículas cujo tamanho 

esteja entre 1 e 250 µm. Constrói um ferrograma, que é uma chapa de vidro sobre a qual 

são distribuídos os contaminantes em função do seu tamanho. A análise é complementada 

utilizando-se microscopia óptica. 
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Tabela 2.1. Morfologia das partículas e modo de desgaste. 

Forma das partículas Tipo de desgaste Importância do desgaste 

Pequenas plaquetas 

(de 0,3 a 5 µm) 

Desgaste de adesão Desgaste anormal 

Grandes plaquetas 

(5 a 150 µm) 

Atrito Desgaste perigoso 

Escamas 

(10 µm a 1 mm) 

Escamação Desgaste perigoso 

Lascas enroladas ou 
encurvadas 

Abrasão Grave, sobretudo se as lascas 
foram numerosas 

Esferas plásticas Depósito de aditivos  

Esferas metálicas   

Pequenas (1 a 5 µm) Fadiga dos rolamentos Ocorrência grave 

Grandes (>10 µm) Cavitação - erosão Ocorrência grave 

Magmas, aglomerados 

(2 a 150 µm) 

Corrosão - oxidação Ocorrência grave 

 

SISTEMAS ESPECIALISTAS 

   São programas computacionais (softwares) especializados que 

procuram simular a atividade intelectual do homem para processar informações, evitando 

a sequência rígida de trabalho das soluções algorítmicas. 

   Um sistema especialista recorre a métodos heurísticos, utilizando 

regras empíricas reunidas em um gerador de inferências, para representar e utilizar 

conhecimentos, considerados como dados para estabelecer diagnósticos possíveis a partir 

de sintomas descritos. Esse método pode também ser usado para, a partir de um 

diagnóstico simulado, enunciar os sintomas que poderiam causa-los. 

   A Figura 2.4. apresenta a estrutura de um sistema especialista. 

 



________________________________________________________________________

_ 

Manutenção Preditiva Usando Análise de Vibrações     -  30 

 

Figura 2.4. Esquema de um Sistema Especialista. 

 

   Nesse tipo de programa, o banco de dados é constantemente 

atualizado a partir de informações obtidas da sua própria experiência de aplicação. 

 

MÉTODOS DE OBSERVAÇÃO 

   Sob esta classificação, estão todos os ensaios não destrutivos e 

inspeções que são realizadas com aplicação específica. Do ponto de vista de observação, 

esses exames e ensaios podem ser agrupados por finalidade, a saber: 

 

Análise do estado de uma superfície, objetiva-se determinar o grau de deterioração por 

desgaste, abrasão ou ataque químico. Pode-se citar: 

• Exame visual (direto, por fotografia ou lupa) 

• Endoscopia 

• Holografia 

• Molde e impressão 
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Análise estrutural, pode ser voltada para verificar fissuras e defeitos de soldas ou para 

verificar perda de rigidez por afrouxamento ou quebras. São utilizadas, dentre outras, as 

seguintes técnicas: 

• Interferometria holográfica 

• Análise modal 

• Ultra som 

• Corrente de Foucault (Mogno-flux) 

• Radiografia 

• Infiltração (líquidos penetrantes) 

• Magnetoscopia 

• Ecografia 

 

Análise da dissipação da energia, aplicada para controlar desgaste de refratários em 

fornos, fornalhas, tubulações. Pode ser usada para verificar aquecimento de rolamentos, 

redutores, e, especialmente, para verificar aquecimentos anormais em instalações 

elétricas. As duas principais técnicas são: 

• Termometria 

• Termografia 

 

Análise dos efluentes, visando principalmente a prevenção de uma concentração normal 

de elementos específicos de interesse. São processos físico-químicos de análise. Não 

existe térmicas particulares específicas. 

 

2.2. Análise de Vibrações na Manutenção Preditiva 
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   A idéia básica deste método é que as estruturas das máquinas, 

excitadas pelos esforços dinâmicos decorrentes de seu funcionamento, respondem com 

sinais vibratórios cuja frequência é idêntica àquela dos esforços que os provocam. O sinal 

de vibração tomado em algum ponto, será a soma das respostas vibratórias da estrutura as 

diferentes frequências dos esforços excitadores. 

   Considerando que a deterioração do equipamento traduz-se por 

uma modificação na distribuição da “energia vibratória”, e que a sua consequência 

frequente é o aumento do nível de vibrações, pode-se, a partir da tomada do sinal 

vibratório em pontos determinados do equipamento, acompanhar a evolução desses sinais 

e identificar aparecimento de esforços dinâmicos novos ou aumento abrupto da amplitude 

da resposta, indicadores do surgimento de defeitos ou degradação do funcionamento. 

   É importante observar a partir do conceito apresentado, que o 

procedimento se baseia em um princípio comparativo, ou seja, o que se analisa é a 

evolução histórica do equipamento a partir de um instante tomado como referência. O 

instante escolhido para referência é ou após o “amaciamento” de um equipamento novo, 

ou após uma reforma, ou mesmo, após o restabelecimento operacional decorrente de uma 

ação de manutenção corretiva. 

   Na manutenção preditiva, por análise de vibrações, são utilizadas 

basicamente duas técnicas: Nível global de vibração e Espectro da vibração. 

 

MANUTENÇÃO PREDITIVA PELO NÍVEL GLOBAL DE VIBRAÇÕES 

   Neste caso, o controle do estado do equipamento é realizado com 

base em um valor global calculado para o sinal de vibração medido em pontos críticos da 

superfície da máquina. Como esse valor é decorrente de um sinal de resposta da estrutura 

às excitações dinâmicas do funcionamento do equipamento, ele representa uma medida 

do seu estado de vibração. 

   No âmbito da Manutenção Preditiva, severidade de vibração é o 

termo que define uma unidade característica compreensível e simples para descrever o 

estado vibratório de uma máquina. baseado em considerações teóricas e na experiência, o 
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valor eficaz da velocidade de vibração (velocidade rms) foi escolhido como unidade de 

medida para identificação da severidade de vibração. Essa escolha foi internacionalmente 

adotada, sendo objetivo de normalização pela ISO, VDI, e no Brasil, pela ABNT. 

   O valor eficaz da velocidade de vibração (Vef) de um sinal 

vibratório qualquer, é calculado por: 

V
T

v t dtef
T

= ⋅�1
0

2�� 

   O procedimento de manutenção consiste em se estabelecer, para a 

condição considerada boa de funcionamento, o nível inicial da severidade de vibração da 

máquina. A seguir, mede-se periodicamente a severidade de vibração do equipamento. O 

sinal de um mal funcionamento será um incremento repentino na taxa de variação da 

severidade de vibração observada entre as medidas. A Figura 2.5 apresenta um esquema 

do comportamento típico da variação da severidade de vibração em uma máquina. 

 

Figura 2.5. Gráfico do nível da severidade de vibração. 

 

   É importante salientar sobre esta técnica que: 

a) Por envolver a medida de um valor global, identifica a existência de um defeito, mas 

não é apta para diagnosticar o defeito. 

b) A sua aplicabilidade é melhor para máquinas simples, como por exemplo, bombas, 

compressores, ventiladores, motores elétricos, trituradores, turbinas, etc. 
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MANUTENÇÃO PREDITIVA PELO ESPECTRO DE VIBRAÇÃO 

   Neste caso, é realizada uma análise espectral do sinal vibratório 

obtido. A idéia é que, como o sinal é a resposta da estrutura às excitações dinâmicas 

decorrentes do funcionamento da máquina, a análise espectral vai revelar “picos” de 

amplitude nas frequências associadas a estas excitações. A Figura 2.6 apresenta um 

exemplo para o espectro de vibração de um conjunto mecânico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Conjunto motor-multiplicador-compressor. Análise Espectral. 
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   Observando-se o espectro de vibração, é possível identificar as 

frequências associadas a cada componente de interesse. No caso em questão, pode-se 

citar, sem dúvidas, que: 

• Frequência fundamental do motor  =   25 Hz 

• Alinhamento motor/multiplicador  =   50 Hz 

• Alinhamento motor/compressor  =  167 Hz 

• Coroa/pinhão do multiplicador  =2079 Hz. 

   De posse dessa informação, a manutenção consiste em se fazer um 

seguimento periódico do conjunto, e quando se nota uma variação singular na amplitude 

de uma das frequências fundamentais, ou se verificar o surgimento de outras frequências 

com amplitudes significativas, diagnostica-se o fato como um defeito do componente que 

tenha essa frequência associada a sua excitação. 

   A vantagem de se utilizar essa técnica, é que ela se presta ao 

diagnóstico do componente com defeito, além de ser aplicável a equipamentos mais 

complexos que uma máquina simples. Deve ser observado que em geral esse técnica é 

empregada em associação com a medida da severidade de vibração, ou seja, a análise de 

espectro só é realizada na identificação inicial do equipamento e quando o nível de 

severidade de vibração sinalizar algum problema. 


