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WEBINAR: REDUÇÃO DO TEMPO DE 
PARADA COM ANÁLISE DE VIBRAÇÃO

Quanto menor o número de paradas, mais produtiva é a máquina 

e todo o seu processo  operacional. Fazendo uso de novos recursos e 

ferramentas é possível atuar de forma mais efetiva na manutenção pre-

ditiva, gerando o mínimo de desconforto entre as paradas indesejadas 

em uma linha de produção. 

Nesse sentido, Pedro Vieira de Souza Júnior e Felipe Corcovado, en-

genheiros da MTS Sensors, detalharam o uso de sensores e o processo 

da análise de vibração como uma ferramenta que contribui para essa 

redução do tempo de parada e também apresentaram uma proposta 

sobre como atender a NR-12 e aumentar a segurança entre o operador 

e a máquina. A apresentação dos executivos foi feita em 12 de dezem-

bro último durante o webinar Redução do tempo de parada com 

análise de vibração, por meio da plataforma on-line da ABTCP.

Souza Júnior explicou que os sensores utilizados para medir essa vi-

bração são os acelerômetros, que têm como princípio do seu funciona-

mento a medição da variação da vibração da própria máquina. “Cada 

sensor tem suas particularidades, mas em geral ele é composto por 

um cristal que possui propriedades elétricas e massa sísmica. Quando 

combinados, eles atuam de forma conjunta. À medida que a massa sís-

mica vibra, ela aplica uma força mecânica a esse cristal que varia suas 

propriedades elétricas, gerando uma tensão proporcional. Com essa vi-

bração, podemos efetuar uma leitura de variação de tensão e associar 

ao nível de vibração do sistema”, detalhou.

A partir disso, os sinais emitidos podem ser coletados de várias for-

mas. “Na maioria dos casos, opta-se pelo coletor portátil e calibrador 

para auferir o nível de con� ança desse sensor. O sistema portátil se 

aplica quando é necessária uma inspeção periódica ou rotineira. Ou 

seja, para avaliações pontuais ou até mesmo para uma análise espe-

cí� ca, quando se fazem necessários dados mais complementares para 

uma análise mais detalhada”, disse Souza Júnior sobre os itens que são 

requeridos para a análise de dados dos sensores. 

Outra opção, para uma análise mais minuciosa, é o sistema de moni-

toramento contínuo, instalado permanentemente, e que envia os dados 

coletados para um banco de dados, gerando um mapeamento ao longo 

de toda a vida útil do equipamento. “Esse sistema permite prover, não 

só a manutenção, mas a possível troca de componente, reduzindo até 

acidentes, pois se evita a exposição de técnicos em locais de difícil aces-

so a cada necessidade de medição de vibração”, complementou Souza 

Junior durante sua apresentação no webinar da ABTCP. 

Felipe Corcovado, engenheiro de vendas, acrescentou às informações 

de Souza Junior, que as aplicações mais recomendadas para esses sen-

sores na fabricação de papel são nos rolos de laminação e nos mancais, 

pontos-chave da ocorrência de problemas, como quebras, capazes de 

dani� car essas peças, envolvendo uma possível retí� ca e, consequente-

mente, a parada da máquina até a sua substituição.  

“Geralmente o sensor é apoiado no mancal do rolo. Por isso, é reco-
mendada a utilização de um sensor na horizontal e outro na vertical, 
em que é possível detectar se há algum problema ou desgaste nos po-
los da máquina, seja no mancal ou no rolamento. Existem outros locais, 
como o mancal do ventilador industrial no qual podemos aplicar um 
sensor para identi� car superaquecimento, por exemplo”, a� rmou Cor-
covado, engenheiro de vendas da MTS Sensors. Pode-se também aplicar 
nos motores elétricos, como na fabricação de papel ou de celulose, pon-
tuou o executivo, pois se encontram em várias etapas do processo de 
produção. O engenheiro recomenda a utilização de três sensores para 
analisar mais facilmente os defeitos dentro do motor.

Como novas tecnologias, Corcovado apresentou um novo sistema 
sem � o para monitoramento de vibração. “Já testamos o sistema, que 
compreende um sensor wireless com bateria interna, que dura até cin-
co anos, com receptor, enviando os dados via rede, podendo acolher 
400 sensores wireless simultaneamente. A distância de comunicação, 
normalmente, é de 5 km, e em área livre pode chegar a 8 km. Por meio 
do sistema, que tem o próprio software, é possível gerenciar pontos 
críticos quando identi� cados, como gerar alarmes, desligar a máquina, 
entre outros”, exempli� cou.

MAIS SEGURANÇA PARA O PROCESSO 
Outro assunto colocado em pauta durante o webinar da ABTCP foi o 

uso de sensores para facilitar a coleta de dados em locais de acesso res-

trito. As determinações de segurança da NR-12 são bastante criteriosas 

e têm exigido novas soluções para a adaptação dos parques industriais. 

A coleta de dados é um desses casos, em que o funcionário teria de se 

aproximar do equipamento. “Hoje, uma das tecnologias disponíveis é 

a adoção de sistemas wireless. Porém, seria possível implantar acele-

rômetros � xos nas máquinas, e do lado externo da grade de proteção 

instalar a caixa selecionadora na qual os sensores estão ligados e de lá 

o operador realizar a coleta de forma segura”, sugeriu Corcovado como 

uma proposta para o setor.                 n

RADAR ABTCP 
• Ari da Silva Medeiros assumiu este mês a Presidência 

do Conselho Executivo da ABTCP na gestão 2018-2019.

• Francisco Cesar Razzolini foi eleito vice-presidente do 
Conselho Executivo da ABTCP na gestão 2018-2019.

• Nestor de Castro Neto, ex-presidente da Voith, será o 
assessor técnico da ABTCP a partir de janeiro 2018.

• A empresa GO.VA passou a ser representante comercial 
da ABTCP a partir deste mês, para vendas de anúncios, 
estandes e patrocínios, ampliando, assim, a capacidade 
de atendimento da área de Relacionamento da 
Associação.


