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RESUMO 

 

O crescimento da competitividade quanto ao fornecimento de notícias e informações de 

maneira simples e gratuita, e os novos desafios relacionados a diminuição do consumo de 

jornais impressos têm exigido de seu time de manutenção, um serviço de melhor qualidade e 

com o menor custo possível, por isso, a aplicação de técnicas preditivas em um parque gráfico 

é muito importante para manter a continuidade de produção e antecipar falhas antes que elas 

possam acontecer. O objetivo deste trabalho é apresentar uma aplicação das técnicas de 

manutenção preditiva de análise de óleos e termografia por infravermelho em uma caixa de 

transmissão infinitamente variável (IVT), visando validar se a combinação de tais técnicas 

darão informações necessárias para realizar uma melhor manutenção. O resultado encontrado 

foi, que embora seja possível encontrar defeitos em um IVT usando ambas as técnicas, ainda 

assim, sua implementação dependerá do comprometimento da empresa em relação a trocar 

um sistema que antes era baseado em manutenções preventivas para um sistema focado em 

maximizar todas as manutenções preditivas possíveis que possam ser feitas e levando em 

conta que uma caixa IVT nova custa €43.000, pode-se dizer que é uma implementação que 

ajudará a reduzir custos para a empresa. Por fim, destaca-se que o emprego de técnicas 

preditivas além de consistir um método de baixo custo, e com a sua constante implementação 

e desenvolvimento, poderá ser no futuro a saída mais viável para uma manutenção eficiente e 

eficaz. 

 

Palavras-Chave: Manutenção; Termografia por infravermelho; análise de óleos; Caixa IVT; 

máquina de impressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The increased competitiveness to provide news and information in a simple and free way and 

the new challenges related to the reduced the consumption of printed newspapers have 

demanded of their maintenance team, a service of better quality and with the lowest possible 

cost, so , the application of predictive techniques in a graphic park is very important to 

maintain the continuity of production and to anticipate failures before they can happen. The 

objective of this work is to present an application of the predictive maintenance techniques as 

oil analysis and infrared thermography in an infinitely variable transmission box (IVT), in 

order to validate if the combination of such techniques will give the necessary information to 

perform a better maintenance. The result was that it is possible to find defects in an IVT using 

both techniques, its implementation will still depend on the company's commitment to change 

a system that was previously based on preventive maintenance to a system focused on 

maximizing the implementation of all predictive maintenance possible and taking into account 

that a new IVT box costs € 43,000, it can be said that it is an implementation that will help 

reduce costs for the company. Finally, the use of predictive techniques besides being a low-

cost method, and with its constant implementation and development, may in the future be the 

most viable output for efficient and effective maintenance. 

 

Key-Words: Maintenance; Oil analysis; Infrared thermography; IVT box. 
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1  INTRODUÇÃO  
 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O primeiro meio de comunicação impresso já inventado foi o jornal impresso, as 

pessoas tinham a possibilidade de ler sobre as notícias e as novidades que aconteciam no 

mundo afora. O “Acta Diurna” surgiu em Roma em 59 A.C. e é o jornal mais antigo 

conhecido, nele, Julio Cezar informava seu império sobre os acontecimentos mais 

importantes, como eventos, julgamentos e até escândalos políticos. Em 1447 Johann 

Gutenberg inventou a prensa móvel, e iniciou a era do jornalismo que conhecemos hoje em 

dia. Essa nova máquina possuía letras móveis e tinha a capacidade de imprimir os panfletos 

da época. Assim com a evolução de centenas de anos, as máquinas rotativas de impressão 

chegaram ao nível de mais de 70 mil tiragens de jornais por hora com uma rotação de até 580 

RPM. Porém, com a evolução da tecnologia e principalmente da internet, as informações 

privilegiadas que antes eram procuradas em jornais impressos, agora são facilmente e 

gratuitamente acessadas em qualquer computador ou telefone com acesso à internet. Essa 

facilidade, o decaimento de vendas de jornais impressos e um maquinário complexo, 

superdimensionado e do milênio passado, leva a necessidade de uma manutenção eficaz, 

eficiente e de baixo custo.  

De acordo com KARDEC E NASCIF (2001), na visão atual, a manutenção existe 

para que não haja manutenção: estamos falando da manutenção corretiva não programada, e 

toda parada de máquina não planejada que leva uma empresa a não ter disponibilidade de 

produzir tudo que necessita ou na velocidade que precisa. Por essa linha de pensamento que a 

manutenção evoluiu para atingir os problemas antes que eles aparecessem. Ou seja, o 

conhecimento de cada componente de um maquinário, suas características de operação e a 

realização de um acompanhamento técnico preditivo como análise de vibrações, análises 

termográficas por infravermelho, análise de óleos e lubrificantes e entre outras, permitem que 

a manutenção como um todo possua um baixo custo, uma alta disponibilidade de 

equipamentos, uma baixa demanda de serviço corretivo, um alto MTBF (Mean Time Between 

Failures - tempo médio entre falhas) e um baixo MTTR (Mean Time To Repair – tempo 

médio entre reparo). 

Um dos principais elementos mecânicos e também, um dos mais caros - custo 

aproximadamente de € 43,000 - em uma máquina rotativa de impressão, é a caixa IVT 
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(Infinitely Variable Transmission – transmissão infinitamente variável), que possui a função 

de fazer pequenas alterações na velocidade do papel, pois  durante uma produção de jornal é 

necessário manter o tensionamento do papel de maneira adequada para não ocasionar sua 

ruptura, o que leva a um atraso de produção e diretamente a um prejuízo financeiro.  

1.2 OBJETIVO DO TRABALHO  

O objetivo deste trabalho é buscar a validação de duas técnicas preditivas em uma 

máquina rotativa de impressão de jornal, especificamente na caixa IVT. Busca-se também 

uma resposta se tais técnicas tem um custo/benefício alto, pois em uma indústria que está em 

regressão, como a indústria dos jornais impressos, buscar reduzir custos é o essencial.   

1.3 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO  

A justificativa do trabalho se deve ao fato do autor ter observado uma grande 

oportunidade de implementar um novo tipo de manutenção na empresa em que estagia 

visando reduzir custos e melhorar a manutenção como um todo. 

Busca também ser um guia para quem quiser implementar técnicas preditivas em 

uma caixa de transmissão IVT de uma máquina rotativa, mostrando como deve ser feita, 

como analisar os dados e as possíveis respostas dessas análises. 

As escolhas das técnicas de análise de óleos lubrificantes e pela a termografia se deu 

pelo o fato de que eram as únicas técnicas a disposição do autor na empresa onde estagia. 

E por fim, que esse trabalho ajude também futuros alunos que queiram ingressar na 

área das técnicas preditivas de análise termográfica por infravermelho e de análise de óleos, 

mostrando assim, a união dos conceitos teóricos aprendidos em sala de aula com os conceitos 

que se aprende trabalhando na área de manutenção em um ambiente industrial. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

O trabalho será divido em 7 capítulos. No Capítulo 1 é apresentado um contexto 

sobre o assunto, o principal objetivo que se busca, assim como também a sua justificativa. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre a manutenção e sobre seus 

conceitos. 

Os Capítulos 3,4 e 5, respectivamente, configuram-se nas explicações sobre a 

termografia por infravermelho, análise de óleos e sobre o funcionamento de uma caixa IVT. 
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No Capítulo 6 são apresentados os resultados acerca dos dados coletados. 

E, por fim, no Capítulo 7 é mostrada a conclusão e também sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 MANUTENÇÃO  
 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A palavra manutenção, de acordo com MONCHY (1987), tem sua origem no 

vocabulário militar, e tinha como significado “manter, nas unidades de combate, o efetivo e 

material militar em um nível constante”. Foi com essa ideia de “manter” que o termo 

manutenção apareceu em um ambiente industrial por volta de 1950 nos Estados Unidos da 

América. 

A ideia de manter é diferente de conservar. Quando mantemos um ativo, estamos na 

verdade otimizando o custo global desse ativo, enquanto na conservação só é buscada a 

continuidade da produção. A NBR5462 (1994) mostra isso ao definir manutenção como a 

combinação de todas as ações técnicas e administrativas, destinadas a manter ou recolocar um 

item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. A norma ainda cita que 

a manutenção pode ser uma modificação do item. 

E hoje, em um ambiente industrial cada vez mais competitivo, é necessário sempre 

otimizar os seus ativos afim de buscar uma melhor posição frente aos seus competidores. E a 

redução de custos é uma forma de se fazer isso. 

Para KARDEC E NASCIF (2001), as empresas vencedoras são aquelas que o 

homem da manutenção tem buscado sempre uma conscientização em relação a uma falha de 

equipamento que pode afetar tanto a segurança de seu pessoal - que também são ativos de 

uma empresa -, quanto do meio ambiente, uma busca para conseguir também uma alta 

disponibilidade de equipamento e ao mesmo tempo reduzindo custos. 

De acordo com a Tabela 2.1, o custo total de manutenção (CTM) em relação ao seu 

faturamento bruto (FB), em 2013, se deu em 4,69%. Esse percentual mostra o quanto é 

importante a busca por uma melhor manutenção, pois quando se busca uma redução de custo, 

é possível liberar mais recursos para o crescimento da empresa. 
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Tabela 2.1: Custo da Manutenção no Brasil 

Ano da 

Pesquisa 
Ano base FB (milhões de R$) CTM/FB CTM (milhões de R$) 

2013 2012 4.403.000 4,69% 206.500,70 

2011 2010 3.675.000 3,95% 145.162,50 

2009 2008 2.900.000 4,14% 120.060,00 

2007 2006 2.322.000 3,89% 90.325,80 

2005 2004 1.769.202 4,10% 72.537,28 

2003 2002 1.346.028 4,27% 57.475,40 

2001 2000 1.101.255 4,47% 49.226,10 

1999 1998 914.188 3,56% 32.545,09 

1997 1996 778.887 4,39% 34.193,14 

1995 1994 349.205 4,26% 14.876,13 

Fonte: Adaptado do 28º. Congresso Brasileiro de Manutenção (2013) 

2.2 TIPOS DE MANUTENÇÃO  

Os tipos diferentes de manutenções são distintas pela forma que são feitas, ou seja, 

pelo modo que a intervenção no maquinário é feita. Existem basicamente 3 tipos de 

manutenções: a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. 

Esses diferentes tipos também são distintos no custo para a empresa. 

Como o assunto manutenção é amplo, existem ainda outros tipos de manutenções 

que não serão abordados nesse trabalho de conclusão de curso. 

2.2.1 Manutenção corretiva  

 

Para KARDEC E NASCIF (2001) a manutenção corretiva é a atuação para a 

correção da falha ou do desempenho menor que o esperado.  
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A NBR5462 (1994) descreve a corretiva como uma manutenção feita após a 

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

requerida. É válido ressaltar que nem toda pane é de natureza permanente ou de natureza que 

atrapalhe completamente o funcionamento do maquinário. 

Vemos pela forma é descrita acima, que nem sempre a manutenção corretiva vai 

estar associada a uma manutenção de emergência, mas vai estar diretamente associada ao 

estado em qual a máquina se encontra, ou seja, o seu estado de funcionamento. Por isso que a 

manutenção corretiva pode ser dividida em 2 subcategorias como: a manutenção corretiva 

programada e a manutenção corretiva não programada. A manutenção corretiva é na maioria 

dos casos, a mais cara dentre as 3 citadas acima. 

2.2.1.1 Manutenção corretiva não programada 

KARDEC E NASCIF (2001) define como a correção da falha que aparece de forma 

aleatória. Não existe tempo para preparação do serviço e julga-se que a produção é afetada 

pela tal falha. 

Nos ambientes industriais em que existem produção em 3 turnos, faz essa 

manutenção ser considerada a mais cara entre todas, além também de poder acarretar outros 

problemas em plantas industriais com processos continuo de produção como petróleo, 

petroquímico e etc. 

Como essa manutenção é regida pelo o estado do maquinário, ela pode ser 

considerada uma manutenção reativa. 

2.2.1.2 Manutenção corretiva programada 

Para KARDEC E NASCIF (2001) é a correção do desempenho menor do que o 

esperado ou correção da falha por decisão gerencial. Essa decisão geralmente se baseia nas 

condições observadas pela manutenção preditiva. 

Como esse desempenho menor que o esperado não necessariamente está associado a 

uma parada de produção, essa manutenção pode ser vista, de um modo geral, tendo menor 

custo em relação a manutenção corretiva não programada.  

Por ser uma ação programada, a qualidade do serviço de manutenção tende a ser 

melhor e podemos até falar que em alguns casos, o tempo para corrigir a falha também será 
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menor se comparada a manutenção não programada. Assim, como o fator de risco será menor 

por ser efetuado em um ambiente planejado. 

2.2.2 Manutenção Preventiva 

 

A norma NBR5462 (1994) descreve como a manutenção preventiva, aquela que é 

feita em intervalos predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir 

a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de um ativo.  Esse tempo ou 

critérios são determinados a partir de estudos estatísticos e de testes que os fabricantes 

realizam antes de lançar um novo equipamento no mercado. São com essas informações que 

os planos de manutenções preventivas de qualquer ativo são criados. 

A ideia de prevenir a falha antes que ela ocorra pode, dependendo da situação, gerar 

mais custos que uma corretiva programada, pois essa manutenção está diretamente ligada a 

reposição de alguma peça antes que esta realmente esteja para falhar, e também ao fato de ser 

necessário parar a produção para realizar a manutenção sem saber se realmente o equipamento 

estaria perto de falhar. 

O Figura 2.1 mostra que um bom gerenciamento de manutenção é buscar um 

equilíbrio entre a manutenção corretiva e a manutenção preventiva. 
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Figura 2.1: Gráfico da visão tradicional. 

Fonte: Material de aula - Confiabilidade Industrial TEP00119 (2018) 

 

Mas a visão tradicional falha ao não considerar o custo total de avarias e a Figura 2.2 

mostra como ficaria o ponto com a política de menor custo de manutenção.  
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Figura 2.2: Gráfico da visão do custo total. 

Fonte: Material de aula - Confiabilidade Industrial TEP00119 (2018) 

Visto que existe um balanceamento entre o custo das falhas, com o custo da 

manutenção preventiva, alguns fatores devem ser levados em conta ao aplicar uma 

manutenção preventiva, como: 

 Quando não é possível a manutenção preditiva 

 Quando é necessário ter uma preventiva por aspectos de segurança ou em 

relação a prevenção do meio ambiente. 

 Pelo o grau de dificuldade muito elevado da realização de uma corretiva 

programada. 

2.2.3    Manutenção Preditiva 

 

E por fim, a manutenção preditiva é aquela que busca, como já diz o nome, predizer a 

falha dos ativos usando o monitoramento ao longo do tempo ou de algum outro critério 

determinado, buscando sempre aumentar o tempo de vida útil do ativo. É a manutenção que, 

se detectar a possibilidade de uma falha, sempre virá acompanhada de uma manutenção 
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corretiva programada. Essa detecção pode vir de várias formas, seja pela condição irregular de 

um equipamento ou de um desempenho em produção abaixo do esperado 

Por ser uma manutenção que usa o monitoramento como base, claramente há o 

impacto direto em indicadores como disponibilidade de equipamentos, por estar sendo feito 

menos preventivas e também por antecipar falhas que parariam uma produção. E até mesmo 

indicadores de segurança em ambiente industrial e sustentabilidade no meio ambiente.  

A prática da manutenção preditiva envolve três fases: detecção do defeito 

estabelecimento de um diagnóstico e análise da tendência. Por depender de uma análise e da 

necessidade de diagnosticar um problema, é uma manutenção que necessita de uma mão de 

obra bem treinada e saiba o que está analisando. É possível com a aplicação da manutenção 

preditiva reduzir em uma ordem de até 2/3 dos prejuízos com a parada de produção e 1/3 nos 

gastos com todas as manutenções (MONCHY 1989) 

Como mostra a Tabela 2.2, existem vários tipos de manutenções preditivas e elas 

podem ser classificadas pela grandeza em que são medidas, como temperatura, vibrações, e 

viscosidade. Podemos ainda classificar a manutenção preditiva como um ensaio não 

destrutivo, pois nada é destruído ao medir parâmetros como a temperatura ou viscosidade.  

Tabela 2.2: Técnicas de manutenções preditivas

 

Fonte: XAVIER (2009) 
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3 ANÁLISE DE TERMOGRAFIA POR INFRAVERMELHO  
 

3.1 INTRODUÇÃO 

A termografia por infravermelho é uma técnica dedicada a aquisição e 

processamento de informações termográficas em equipamentos que não fazem essa medida 

com contato direto. É baseada na radiação infravermelha, uma forma de radiação 

eletromagnética com comprimentos de ondas maiores do que o da luz visível e por isso o olho 

humano não pode ver esse tipo de radiação VOLMER E MOLLMANN(2010), configurando 

assim, a necessidade de tais equipamentos. A Figura 3.1, mostra o intervalo de comprimentos 

de ondas em que a luz visível se encontra. 

 

Figura 3.1: Pequena parcela de comprimento de onda de luz visível. 

Fonte: Disponível em: https://radiacaoblog.wordpress.com/2016/03/11/radiacoes-

ultravioleta-visivel-e-infravermelha/>. 

 

MEOLA (2012) relata que qualquer objeto com temperatura acima do zero absoluto ( 

T > 0 K), emite radiação infravermelha, e é devido a este fato que existe a diferença de uma 

imagem normal e uma imagem infravermelha. A primeira é a representação do que a luz está 

refletindo no local em que foi tirado a imagem enquanto que na imagem infravermelha, o 

local em si, e todo corpo emitindo calor nesse local, é a fonte de luz. Isso é mostrado na 

Figura 3.2. 
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Figura 3.2: a) uma foto normal de uma sala; b) uma imagem infravermelha da mesma 

sala. 

Fonte: GADE (2014)  

 

Algumas vantagens apresentadas por GADE E MOESLUND(2014) de usar a 

termografia como uma ferramenta de uma maneira geral são: 

 A termografia por infravermelho é uma manutenção que não necessita de 

contato direto com o que está sendo medido. 

 A termografia pode ser feita em tempo real, simplesmente ao instalar uma 

câmera onde se deseja analisar, é vantajoso para ambientes em que um 

aumento significativo na temperatura da máquina, pode significar grandes 

falhas. 

 Não existe problema em ficar muito tempo exposto a radiação infravermelha, 

diferente do raio-x e a gamagrafia. 

 

   As aplicações da termografia vão além da área de manutenção, MEOLA(2012) 

apresenta que a termografia pode ser usada na área da medicina como uma ferramenta 

complementar para diagnosticar. A temperatura é um ótimo indicador para saber se uma 

pessoa está saudável ou não, pode até ser usado para detectar tumores superficiais como o 

câncer de mama em seus estágios inicias. A Figura 3.3 mostra uma imagem termográfica de 

uma contusão no pé direito. 
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Figura 3.3: Termografia mostrando uma contusão no pé direito 

Fonte: MEOLA (2012) 

Segundo GADE (2014), até mesmo em inspeções de prédios ou ambientes, a 

distribuição de temperatura em um prédio é uma fonte de informação para descobrir 

problemas como infiltrações de água, pois, uma área interna da parede que esteja molhada, 

por exemplo, tem uma imagem termográfica bem acentuada. 

A Figura 3.4 mostra outra aplicação da técnica na área da construção civil. Pode-se 

observar que a imagem termográfica é usada para analisar se existe alguma parte de uma 

construção em que possa escapar calor, ou seja, se o isolamento térmico apresenta algum 

problema. 

 

Figura 3.4: Imagem termográfica mostrando uma perda considerável de calor nas 

janelas e portas 

Fonte: GADE (2014) 
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Assim como no campo da manutenção, é necessário algum nível de perícia ao 

interpretar as imagens termográficas, além do equipamento ainda ter um custo muito elevado. 

 

3.2 PRINCÍPIOS DA TERMOGRAFIA POR INFRAVERMELHO 

A radiação infravermelha está diretamente ligada a temperatura na qual o material se 

encontra, quanto maior a temperatura, maior a intensidade da energia emitida. Existem 3 

modos na qual uma energia emitida pode ser dissipada: absorção, transmissão e reflexão.  

As frações do total da energia radiada que estão associadas a esses 3 modos de 

dissipação são conhecidas como: refletividade (ρ), absortividade (α) e transmissividade (τ) e 

podem ser vistos na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Interação entre a energia radiante e o material alvo 

Fonte: J. P. Holman, “Transferência de calor”, McGraw-Hill do Brasil, S. Paulo, SP 

(1983) 639p. 

E como toda energia emitida tem que ser soma das 3 frações citadas acima, podemos 

então escrever que: 

α + ρ + τ =1                         (1) 

Em caso do material ser opaco, ou seja, não possuir transmissividade, a Equação 1 fica 

simplificada desta forma: 
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α =1 - ρ                          (2) 

E ainda existem materiais na qual a transmissividade e a refletividade são nulas, eles 

são chamados de corpos negros, nesse caso a Equação 1 ficaria desta forma: 

α =1                           (3) 

Ou seja, toda energia recebida é absorvida. 

Como essa energia absorvida também deverá ser emitida, pela lei de Kirchhoff, então 

não existe materiais ou superfícies que possam emitir mais energia que um corpo negro, 

independente do comprimento de onda ou da temperatura. 

A emissividade é descrita como a razão da energia emitida por um corpo qualquer, 

em um dado comprimento de onda, e a energia emitida por um corpo negro na mesma 

temperatura. Como a maior emissão de energia vem de um corpo negro, logo a Equação 4 

será um número, necessariamente, menor que 1. 

ε = E / Eb                         (4) 

Onde:  E é a energia emitida por um corpo qualquer em W.m-2 

Eb é a energia emitida por um corpo negro em W.m-2 

ε é a emissividade corpo  

3.2.1 Determinação da emissividade em materiais 

 

A maioria dos materiais já possuem suas respectivas emissividades tabeladas, só 

sendo necessário saber qual tipo de material estará sendo medido. A tabela emissividade 

mostra alguns desses valores. 
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Tabela 3.1: Alguns materiais e seus valores de emissividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FLUKE (2013) 

 

3.3  ANÁLISE DA TERMOGRAFIA 

O manual FLUKE (2018) fala que existem 3 métodos de como se fazer uma análise 

termográfica por infravermelho. O método deve ser escolhido de acordo com o equipamento a 

ser medido e o tipo de informação que é necessária. 

Material Emissividade 

Borracha 0,93 

Água 0,98 

Folha de zinco 0,20 

Aço galvanizado 0,28 

Aço fortemente 

oxidado 
0,88 

Aço enferrujado 

vermelho 
0,69 

Aço com 

superfícies 

ásperas 

0,96 

Papel branco 0,90 

Papel preto 

brilhante 
0,90 

Porcelana 0,92 
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 Método da comparação 

 Método do parâmetro 

 Método da tendência termal  

3.3.1 Método da comparação 

 

No método da comparação, é feito a análise de equipamentos similares, sobre 

parecidas condições de operação e se compara o resultado. As diferenças entre essas 

informações geralmente fornecem a condição na qual o equipamento se encontra 

Nesse método, poderá acontecer dois tipos de comparação: 

 Comparação quantitativa 

 Comparação qualitativa 

Na comparação quantitativa é necessário envolver um radiômetro para medir a 

temperatura exata do equipamento, ou sua distribuição de temperatura. É um método que 

requer tempo, treinamento e esforço. 

A comparação qualitativa resolve focar na diferença de temperatura, do que na 

temperatura em si. Esta diferença de temperatura é o suficiente para indicar 90% dos 

problemas elétricos e mecânicos em equipamentos, na verdade 90% da aplicação da 

termografia em indústrias são qualitativas 

3.3.2 Método do parâmetro 

 

No método do parâmetro é necessário estabelecer um ponto de referência para o 

equipamento. Esse ponto precisa ser determinado quando o equipamento estiver em condições 

de funcionamento e sobre condições normais de operação.  

Todas as imagens mais tardes tiradas serão comparadas com este ponto de referência 

para identificar problemas potenciais que podem ser descobertos em estágios iniciais. 

3.3.3 Método da tendência termal 
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As tendências termais são usadas para comparar como a temperatura é distribuída no 

mesmo componente ao longo do tempo. É especialmente útil para inspecionar equipamentos 

mecânicos na qual a assinatura termal possa ser complexa. Também é útil para detectar falhas 

que podem ocorrer ao longo do tempo, mas de forma devagar. 

 

3.4 POSSÍVEIS DEFEITOS 

Quando se fala em manutenção preditiva usando a técnica de termografia por 

infravermelho, buscam-se defeitos mecânicos ou elétricos, que possam ser previstos usando a 

análise aplicada a um método escolhido. O manual FLUKE (2005) lista alguns dos defeitos 

para cada setor. 

3.4.1 Instalações elétricas 

 

São em instalações elétricas que a termografia é mais utilizada, pelo o fato da 

temperatura ser a principal variável detectável no processo de falha de uma instalação elétrica. 

Defeitos como conexões oxidadas, mal conectadas ou até mesmo por defeito de 

fabricação, tendem a ter um aumento em sua temperatura em relação a uma conexão em 

perfeitas condições. A Figura 3.6 demonstra uma conexão com problema em relação as outras 

por causa da oxidação. 
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Figura 3.6: A temperatura da conexão da direita apresenta uma temperatura diferente 

das outras conexões. 

Fonte: FLUKE(2005) 

3.4.2 Máquinas elétricas 

 

A termografia também pode ser aplicada em motores elétricos, geradores e 

transformadores, partindo do princípio que a potência das máquinas citadas, que não está 

sendo utilizada, se transforma em perda por efeito joule. Alguns defeitos são: Fluxo de ar 

insuficiente, tensão desequilibrada ou sobrecarga, falha de rolamento iminente, falha da 

isolação e desalinhamento axial. A manutenção preditiva desses defeitos é melhor realizada 

em adição com outra técnica preditiva, como análise de vibrações. 
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Figura 3.7: a) Foto normal de um motor; b) Um termograma do mesmo motor 

mostrando uma anomalia no lado direito 

Fonte: FLUKE (2009) 

3.4.3   Máquinas rotativas 

 

As inspeções em equipamentos rotativos utilizando a termografia aplica- se em todo e 

qualquer equipamento onde a temperatura é uma variável mensurável num processo de 

análise de falha. Essa premissa parte do princípio de equilíbrio dinâmico e térmico dos 

conjuntos de peças giratórias e fixas e é explicada pelas leis da mecânica de fluidos e de 

transmissão de calor. 

O aquecimento normal resultante do funcionamento de um equipamento rotativo é 

função da pressão de trabalho, da velocidade de deslizamento, do coeficiente de atrito das 

superfícies e da viscosidade do lubrificante. O calor gerado é dissipado pelos processos de 

condução, convecção e radiação. Desta forma, numa condição normal de funcionamento, o 

conjunto trabalha em equilíbrio térmico entre o calor gerado e o retirado. Caso haja 

desequilíbrio térmico ou um equilíbrio em níveis superiores ao de projeto, numa situação em 

que o sistema de refrigeração esteja normal, é possível, através de análises termográficas 

associar tal irregularidade a uma geração maior de calor, o que de forma geral, representa um 

provável problema. 

Outras técnicas de inspeções, tais como análise de vibração e ultrassom ou análise de 

óleos, devem ser usadas quando o objetivo for a construção de um sistema de monitoramento 

mais confiável. 
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Figura 3.8: Motores com eixos desalinhados 

Fonte:FLUKE (2005) 

 

3.5 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO 

A câmera termográfica começou a ser desenvolvida no começo da década de 50 para 

uso militar. Na década de 60, uma câmera pesava algo em torno de 70kg, enquanto hoje em 

dia, pesa em torno de 300 gramas MEOLA (2012) 

 

Figura 3.9: a) Câmera termográfica em 1960s; b) FLIR i7 em 2010. 

Fonte: MEOLA(2012) 

A câmera termográfica, segundo MEOLA(2012), na verdade mede a radiação 

infravermelha emitida pelo objeto e a transforma em um valor de temperatura. Entretanto, 

nem toda radiação lida vem do objeto em si, a Figura 3.10 mostra as outras emissões além do 

objeto desejado. Essas emissões vêm da atmosfera e das emissões do ambiente que são 

refletidas pelo objeto. 
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Figura 3.10: Leitura infravermelha efetuada por uma câmera termográfica 

Fonte: Disponível em: <http://www.aramalhao.com/images/Inspecao-

termografica.pdf>. Acesso em: 22 de nov. 2018.  

 

Para medir a temperatura do objeto em questão, é necessário: 

 Conhecer a emissividade do objeto. 

 Relevar a emissão da atmosfera por considerar que (1 – τatm) é muito perto de 

0.  

Mas a refletividade das emissões que vieram do ambiente não podem ser descartadas, 

e por isto que não se pode, usando somente a câmera, determinar a temperatura real do objeto 

sabendo somente a sua emissividade. 
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4 ANÁLISE DE ÓLEOS 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

A análise de óleos, de acordo com MOBLEY (2002), é uma técnica analítica usada 

para determinar a condição que se encontra o lubrificante em equipamentos mecânicos e 

elétricos mas não é uma ferramenta para determinar a condição de operação de um 

equipamento. 

As principais aplicações de análise de óleos são para controle de qualidade, redução da 

quantidade de óleos lubrificantes em estoque e para determinar o melhor intervalo possível 

para se realizar uma troca de óleos em todo equipamento. 

Uma redução no número de troca de óleos feitas em maquinários industriais leva a 

uma redução de custo anual significativa. Estamos falando de equipamentos que podem ter 

uma necessidade de 100 litros ou 200 litros por máquina, como são os casos das rotativas em 

um parque gráfico. 

Dependendo dos parâmetros testados, existem duas formas de analisar as informações 

obtidas a partir de uma análise de óleos: 

 Condição do lubrificante: avaliação das propriedades físico-químicas do 

lubrificante para garantir a eficiência do mesmo 

 Condição da máquina: análise de substâncias que não deveriam ser 

encontradas no óleo, mas aparecem devido ao desgaste da máquina ou por 

contaminação. 

4.2 PARÂMETROS TESTADOS EM UMA ANÁLISE DE ÓLEOS 

 

MOBLEY (2002) cita alguns parâmetros analisados que são relevantes para 

conhecimento. 

4.2.1 Viscosidade 

 

A viscosidade é um dos parâmetros mais importantes a ser testado pois é a 

característica físico-química que define um óleo lubrificante. Uma viscosidade muito abaixo, 



37 

 

de uma amostra do mesmo óleo não usada, reduz a força do filme de óleo, enfraquecendo sua 

capacidade de prevenir o contato de metal com metal. Enquanto uma viscosidade muito alta, 

leva a incapacidade do lubrificante de chegar a partes vitais do maquinário. Tem influência 

sobre a transferência de calor, pois uma viscosidade muito alta leva a ineficiência de uma 

refrigeração adequada, causando aquecimento. 

BARONI (2002) ainda explica que a medição da viscosidade em laboratório é 

realizada quando se toma uma porção de óleo, leva a amostra a uma temperatura padronizada, 

normalmente 40°C e mede-se o tempo que o óleo leva para fluir por um orifício ou tubo 

capitar determinado, a Figura 4.1 mostra este procedimento. 

 

 

Figura 4.1: Procedimento para medição da viscosidade usando a viscosidade cinematica. 

Fonte: BARONI (2002) 

 

4.2.2 Contaminação por água 

 

É medida a quantidade de agua em solução no óleo, já que a presença pode causar 

problemas gigantescos no sistema de lubrificação, pois provoca ferrugem nos componentes, 
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acelera a degradação dos aditivos e a oxidação. Um dos métodos para analisar tal quantidade 

se chama Karl Fisher, BARONI (2002). Nesse método utiliza-se um processo de titulação 

com reagente especial, é um teste muito sensível e por este motivo é empregado na avaliação 

de óleos isolantes. Os resultados são obtidos na forma de partes por milhão(PPM). 

Também existe o método por crepitação, que usa o sentido da audição para auxiliar na 

separação de amostras que deverão ser analisadas em laboratório. Esse método usa uma chapa 

aquecida a 120°C, joga-se então algumas gotas do óleo e caso o teor da agua seja perto ou 

maior de 0,1%, ouve-se um ruído típico de crepitação. 

A contaminação de água pode originar-se de várias formas: 

 Entrada de água ou umidade através de respiro, filtro, vedação ou cobertura no 

sistema. 

 

 Vazamento de sistemas de arrefecimento como permutadores de calor, 

refrigeradores. 

 

 

 Condensação em reservatórios ou sistemas de lubrificação. 

 

 Entrada de água durante a amostragem, mudança de óleo ou complemento (por 

exemplo, métodos inadequados, práticas de manuseio). 

 

4.2.3 Análise de metais por espectrometria 

 

De acordo com BARONI (2002), é a análise que permite classificar elementos 

presentes no óleo como elementos de desgaste, elementos contaminantes e aditivos. Alguns 

elementos podem até ser classificados em mais de uma categoria.  

Com este ensaio, podemos identificar a presença de ferro, alumínio, níquel, chumbo e 

outros metais que são utilizados na fabricação dos elementos do equipamento em questão. A 

areia é um dos elementos contaminantes e é quantificada pela presença de silício, e pode vir 

da própria contaminação pelo ar mas também pode ser encontrado sódio e potássio. Já os 

aditivos são quantificados pela a presença de zinco, magnésio, cálcio e fosforo. 

São vários momentos onde os lubrificantes podem sofre algum tipo de contaminação. 

No armazenamento (estoque), local onde ficam os materiais e lubrificantes do profissional 

que irá lubrificar alguma máquina, no manuseio ou no momento de lubrificar. 
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5 DETALHES SOBRE A CAIXA DE TRANSMISSÃO INFINITAMENTE 

VARIÁVEL 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

Uma máquina rotativa do tipo offset imprime jornais de forma que cada unidade de 

impressão pode imprimir imagens iguais, mas das 4 cores básicas uma de cada vez e 

sobreposta uma sobre a outra, como se fossem carimbos. A ordem de cima para baixo é: 

magenta, ciano, amarelo e preto. A Figura 5.1 mostra uma linha de produção de jornais do 

local onde o autor estagia. 
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Figura 5.1: Uma linha de produção de jornal contendo 11 unidades de impressão 

Fonte: Adaptado pelo autor do manual da unidade impressora (2005) 

Quando se usa uma máquina rotativa com várias unidades, é necessário que toda a 

linha atue na mesma velocidade de rotação, porém, é possível que seja necessário, ao longo 

do caminho que o papel faz para ser impresso, que se façam pequenas alterações na 

velocidade, seja para mais ou para menos. A Figura 5.2 mostra parte do caminho do papel, 

começando no porta-bobinas, passando pela unidade de impressão, depois passando pelo 

castelo de trancas e indo até o funil. 
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Figura 5.2: Caminho que o papel pecorre. 

Fonte: Adaptado pelo autor do manual da unidade impressora (2005) 

E também é necessário que essas alterações na velocidade sejam feitas de forma suave 

para não atrapalhar a impressão do jornal, pois é fácil alterar a qualidade da imagem no jornal 

com qualquer mudança muito brusca, gerando uma enorme perda de produto, aumentando 

assim suas despesas. 
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A solução encontrada no projeto foi a instalação de caixas de Transmissão 

Infinitamente Variável (IVT - Infinitely Variable Transmission) que é uma subcategoria das 

caixas de Transmissão Continuamente Variável (CVT- Continuously Variable Transmission). 

5.2 CAIXAS CVTS 

O que diferencia uma caixa CVT para uma caixa de transmissão manual de um carro -  

Figura 5.3 -, é que a caixa de transmissão de um carro possui um número finito (geralmente 5) 

de combinações entre as engrenagens. Isso quer dizer que ela possui um número finito de 

taxas de transmissões na qual possa atuar (NORTON 2000). 

 

 

Figura 5.3: Caixa de transmissão manual 

Fonte: Disponível em 

<http://carmaniacs.com.br/forummm/index.php?showtopic=16791>. Acesso em: 22 de 

nov. de 2018. 

 

Mas o CVT permite uma variação contínua dessa relação de transmissão, incluindo até 

uma troca suave entre elas, que não é o caso de uma transmissão manual. Essa variação 

depende da categoria do CVT, pois existem vários tipos e cada um deles tem suas próprias 

características de como modificar essas taxas. 
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Segundo ANDERSEN (2007) caixas CVTs, do tipo fricção, foram utilizadas no 

começo no século XX, e tinham em seu projeto correias - Figura 5.4 a -porém, elas tinham 

problemas de não conseguirem ser usadas em motores que oferecessem alto torques, pois tais 

correias de borrachas não aguentavam muito tempo o atrito com as paredes que se abriam e 

fechavam e acabavam se partindo. Por isso foram substituídos pela as transmissões manuais 

que conhecemos até hoje, mas com a evolução dos materiais e com a melhoria em sua 

qualidade, atualmente, essas correias são feitas de metais - Figura 5.4 b - e Kluger(2000) 

relata ainda que já existem carros de empresas como Honda, Ford e Nissan que utilizam o 

CVT como caixa de transmissão. 

 

Figura 5.4; a) Típica configuração de um CVT de correia; b) Correias atuais feitas de 

metal. 

Fonte: Disponível em: <http://www.cvt.co.nz/cvt_how_does_it_work.htm>. Acesso em: 

10 de nov. 2018. 

 

5.3 CAIXAS IVTS  

Como foi falado anteriormente, caixas CVTs são determinadas pelas suas 

características, já uma caixa IVT se diferencia por usar um sistema de engrenagem planetária 

e um CVT que funciona como um variador, além de também incluir a possibilidade de ter 

velocidade nula na saída mesmo com uma velocidade de entrada BENITEZ (2004). 

5.3.1 Elementos de um IVT 

 

Existem 3 elementos chaves para uma IVT: 
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 Conjunto de engrenagens de entrada: Transmite o torque de entrada para o 

variador e para a engrenagem planetária. 

 Variador: É o conjunto na qual o IVT pode entregar as infinitas relações de 

transmissões e funciona como um CVT. Afeta a velocidade de rotação da 

engrenagem solar e suaviza a variação da relação 

 Conjunto de engrenagens planetárias: A engrenagem solar central é 

alimentada por uma velocidade constante de entrada 

A Figura 5.5 mostra esses elementos chaves. 

 

Figura 5.5: Elementos chaves de uma caixa IVT 

Fonte: Adaptado pelo o autor de: <https://pt.slideshare.net/MoanungsangJamir/study-

of-infinitely-variable-transmission>. Acesso em: 20 de nov. de 2018. 

 

5.3.2 Conjunto Engrenagens Planetárias 

 

Um conjunto de engrenagens planetárias é constituído por 3 elementos chaves: 

 Engrenagem solar: Está localizada no centro do conjunto, as outras partes 

giram ao redor da engrenagem solar 

 Engrenagem planetárias ou pinhão: São montadas em um suporte, orbitando 

por estar sempre em contato com a engrenagem solar. 
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 Engrenagem anelar: Envolve o conjunto inteiro e está sempre em contato com 

as engrenagens planetárias. 

Esse conjunto - Figura 5.6 - é utilizado também nas transmissões automáticas de 

automóveis. 

 

Figura 5.6: Aspecto de um conjunto de engrenagens planetárias. 

Fonte: Disponível em: <http://oautomovel.blogspot.com/2008/12/o-conjunto-

planetrio.html>. Acesso em: 20 de nov. de 2018. 

 

5.3.3 Possíveis movimentos de um conjunto de engrenagens planetárias. 

 

Mesmo com uma velocidade de entrada constante na engrenagem solar, é possível 

existir 3 casos, como mostra a Figura 5.7, para a velocidade de saída, porque o variador CVT 

está diretamente ligado a engrenagem anelar. 

 

Figura 5.7 : a) Quando ω1= ω2 ; b) Quando ω1> ω2 ; c) Quando ω1< ω2. 

 

http://oautomovel.blogspot.com/2008/12/o-conjunto-planetrio.html
http://oautomovel.blogspot.com/2008/12/o-conjunto-planetrio.html
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Fonte: Adaptado pelo o autor de: <https://pt.slideshare.net/MoanungsangJamir/study-

of-infinitely-variable-transmission>. Acesso em: 20 de nov. de 2018. 

Supondo que a relação da transmissão do CVT é 1:1, então a engrenagem solar e a 

engrenagem anelar, terão a mesma velocidade angular (ω1= ω2) fazendo com que a velocidade 

na saída seja 0, Figura 5.7 a). 

Quando a relação da transmissão do CVT é maior que 1, então a engrenagem solar terá 

uma velocidade angular menor que a engrenagem anelar, o que levará as engrenagens 

planetárias girarem no sentido da engrenagem anelar, Figura 5.7 b).  

E a Figura 5.7 c) mostra que quando a relação da transmissão do CVT é menor que 1, 

então a engrenagem solar terá uma velocidade angular maior que a engrenagem anelar, o que 

levará as engrenagens planetárias girarem no sentido da engrenagem solar. 
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6 APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS PREDITIVAS NO IVT 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

A empresa na qual os dados foram coletados, possui 3 linhas de produção de jornal 

iguais a demonstrada na Figura 5.1. Cada linha está associada à 2 máquinas, e cada máquina 

possui entre 5 a 6 unidades de impressão. A configuração se apresenta da seguinte forma: 

 Máquina A: Da unidade 01 a unidade 06 

 Máquina B: Da unidade 07 a unidade 11 

 Máquina D: Da unidade 13 a unidade 18 

 Máquina E: Da unidade 19 a unidade 23 

 Máquina G: Da unidade 26 a unidade 30 

 Máquina H: Da unidade 31 a unidade 35 

Os IVTs a serem estudados se encontram em um lugar da máquina chamado castelo de 

trancas, Figura 6.1 a), e cada unidade de impressão está associado a um IVT de entrada, 

Figura 6.1 b). 

 

Figura 6.1 : a) Localização do castelo de trancas; b) Localização dos IVTs de entrada 

Fonte: Adaptado pelo autor do manual da unidade impressora (2005) 
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A Figura 6.2, mostra respectivamente os IVTs 17 e 18,que são associados a unidade 

impressora de número 17 e número 18,  no painel onde eles ficam protegidos. Nota-se que 

existe um eixo que passa dentro do IVT, esse é o eixo de transmissão de velocidade de toda a 

linha de produção. 

 

Figura 6.2: a) IVT 18; b) IVT 17. 

Fonte: Do autor(2018). 

 

6.2 OBJETO A SER ESTUDADO – IVT DE ENTRADA 

É preciso usar uma caixa IVT ao invés de uma caixa de transmissão normal pois, 

usualmente será necessário fazer um pequeno ajuste na velocidade do papel durante a 

produção do jornal, assim o papel não ficará muito esticado ou com muita folga, levando a 

sua quebra.  

A Figura 6.3  e Figura 6.4 mostram as quatro vistas de um IVT em uma bancada. 
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Figura 6.3: a) IVT parte da frente; b) IVT parte de trás. 

Fonte: Do autor(2018) 
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Figura 6.4: a) IVT parte da cima; b) IVT parte de baixo 

Fonte: Do autor(2018) 

 

Com o IVT aberto, é possível ver que o eixo de transmissão da unidade de impressão 

está conectado com a engrenagem solar, e o eixo de saída está conectado com as engrenagens 

planetárias, Figura 6.5 a). A mudança da taxa de transmissão do CVT é acionada por um 

motor elétrico, Figura 6.5 b), quando o operador vê a necessidade de alterar sua velocidade na 

saída, e o CVT fica conectado a engrenagem anelar do conjunto planetário. 
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a)  
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b)  

Figura 6.5: a) IVT aberto com legenda dos seus respectivos elementos; b) IVT conectado 

a máquina, mostrando o motor elétrico e o eixo de transmissão de velocidade da 

máquina de impressão saindo do IVT. 

Fonte: Do autor(2018) 

O IVT, assim como uma caixa de transmissão manual de um carro, possui óleo em seu 

interior, que tem como função lubrificar e refrigerar. 
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6.3 COLETA DE DADOS 

6.3.1 Dados termográficos 

 

A coleta de dados se deu em um período de 2 meses, sendo coletado 3 vezes por 

semana em toda produção que acontecesse durante o período na qual o autor se encontrava na 

empresa. É válido relatar que quando se produz um jornal, nem sempre todas as unidades de 

impressão de uma máquina serão usadas e algumas máquinas são utilizadas com mais 

frequência em relação a outras. 

A máquina de impressão trabalha com a unidade de tiragens por hora, sendo sua 

velocidade máxima de 70.000 tiragens em 1 hora. Mas se imprime 2 unidades a cada volta, 

então podemos falar que a velocidade máxima é em torno de 580RPM. Então a coleta dos 

dados aconteceu quando a máquina indicava 20.000 tiragens por hora, ou seja, em torno de 

333RPM. Essa velocidade foi escolhida pois, mesmo ela variando durante a produção de 

acordo com o operador, ainda assim é a velocidade mais comum de impressão. 

Também foi determinado que a emissividade usada na configuração da câmera seria 

0.96, assim como mostra a Tabela 3.1. 

A Figura 6.6 mostra a câmera Flir thermaCAM E45 usada para realizar as análises 

termográficas. 

 

 

Figura 6.6: Câmera usada na coleta de dados. 



54 

 

Fonte: Do autor(2018) 

A temperatura na qual é feita a produção é controlada por causa da umidade que pode 

afetar o papel e assim acontecer uma ocorrência de quebra de papel. Por ser um ambiente 

relativamente idêntico para todos os IVTs medidos, então podemos assumir que a 

refletividade das emissões que vieram do ambiente, Figura 3.1, também são iguais para cada 

dado coletado.  

A Figura 6.7 mostra a temperatura de um IVT, inferior e superior respectivamente, a 

uma velocidade de 17.000 tiragens por hora, ou em torno de 283RPM. 

 

 

Figura 6.7: a) Termograma de um IVT inferior (17) a 283RPM; b) Termograma de um 

IVT (18) superior a 283RPM. 

Fonte: Do autor(2018). 
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6.3.2 Dados dos lubrificantes. 

 

A coleta de óleo para análise já existe em um plano de manutenção fixo e acontece a 

cada 6 meses, porém nem todos os planos foram seguidos de forma completa e pode 

acontecer de existir uma diferença maior de tempo entre cada análise. É feita por uma 

empresa terceirizada que utiliza os métodos descritos na Seção 4.2, e busca-se aqueles 

parâmetros para analisar o estado físico dos IVTs.  

Sempre será levado como base que cada IVT possui o óleo Mobilgear 600 XP 68, com 

grau de viscosidade 68, pois esse é o óleo recomendado pelo fabricante. 

6.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Desconsiderando a máquina H, pois em 2 meses ela somente foi utilizada 3 dias, o que 

levaria a uma análise com um número ínfimo de dados. 

Usando o método da comparação de forma qualitativa descrito na Seção 3.3.1, foi 

possível encontrar 2 IVTs com uma temperatura acima do que era esperado. 

 Máquina A – IVT 05 

 Máquina D – IVT 17  
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Figura 6.8: a) Tabela e gráfico dos dados da máquina A; b) Tabela e gráfico dos dados 

da máquina D. 

Fonte: Do autor(2018) 

O IVT de número 05 estava com uma média de temperatura (55°C) cerca de 7% acima 

da média de todas as temperaturas coletadas da mesma máquina (51,6°C). Enquanto que o 

IVT de número 17 estava com uma média de temperatura (62,1°C) cerca de 16% acima da 

média de todas as temperaturas coletadas da mesma máquina no mesmo período (53,5°C). 

Busca-se agora analisar os laudos fornecidos das análises de óleo dos IVTs 05 e 17, 

sendo mostrado na Figura 6.9 o laudo do IVT 05 e na Figura 6.10 o laudo do IVT 17.   
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Figura 6.9: a) Laudo contendo um comentário de uma condição de alerta pela a 

presença de silício A; b) Laudo mostrando as propriedades físico-químicas, elementos de 

degaste e elementos contaminantes. 

Fonte: Adaptado pelo o autor de um laudo(2018) 
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Figura 6.10: a) Laudo contendo um comentário de uma condição normal; b) Laudo 

mostrando as propriedades físico-químicas, elementos de degaste e elementos 

contaminantes. 

Fonte: Adaptado pelo o autor de um laudo(2018) 

Como a carga de óleo do IVT 05, de acordo com o laudo, poderia continuar em uso e o 

equipamento pode continuar em operação sob atenção. Devido ao aumento de temperatura 

observado, e os resultados das análises de óleo, foi feito, primeiramente, uma inspeção visual 

no IVT 17 para descobrir o motivo do aumento significativo de sua temperatura em estado de 
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operação. Tal aumento poderia levar a defeitos futuros mais graves, e o aumento em si já 

poderia significar um defeito que já estaria ocorrendo dentro do IVT. 

Após a inspeção visual, foi constatado um grave vazamento de óleo e o IVT foi 

retirado, para ser levado para a manutenção e substituído por outro. 

Feita sua abertura, foi constatado que o eixo, que atravessa o IVT, Figura 6.11, e que 

conecta no eixo de transmissão da máquina de impressão, estava desgastado na área aonde 

possui o retentor, levando a uma abertura que vazava o seu óleo e impedia o resfriamento 

adequado da caixa. 

 

Figura 6.11: Posição do eixo desgastado. 

Fonte: Do autor(2018) 

Este vazamento também poderia afetar a estrutura do papel a ser impresso, pois o óleo 

poderia cair durante a produção levando a sua quebra. 
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Como a única manutenção preventiva feita no menor intervalo de tempos pré 

determinado é a inspeção visual que ocorre a cada 30 dias, podemos falar que o eixo 

desgastou por causa do tempo e uso em operação. 

A opção de recuperação do eixo foi: 

 Rebaixar por torneamento o diâmetro desgastado. 

 Metalização da área torneada adicionando camadas de cromo duro (dureza 60 / 

62 Hrc). 

 Serviço de Retífica da Área Metalizada, para a medida original (considerando 

o retentor) 

Sobre o IVT 05, como não foi possível detectar visualmente nenhuma falha, foi 

decidido então, mandar outra amostra de óleo para análise, enquanto não se possui outro IVT 

para realizar a troca e realizar uma manutenção adequada. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1 CONCLUSÕES 

O principal objetivo desse trabalho foi realizar uma verificação preliminar da 

aplicação da termografia por infravermelho na identificação de falhas em equipamentos 

rotativos. Através da monitoração da temperatura em caixas IVT (Infinitely Variable 

Transmission) foi possível constatar uma relação entre o aumento de temperatura do IVT com 

uma falha deste equipamento.   Análises de óleo também foram realizadas, comprovando ser 

uma importante ferramenta de manutenção preditiva.  

Quando trabalhamos com a engenharia da manutenção, é necessário buscar sempre a 

melhor forma de manutenção tendo o menor custo possível. E esse custo também está 

diretamente ligado à manutenção de equipamentos que aplicam as técnicas preditivas, além do 

custo em aplicar tais técnicas. Uma câmera termográfica no mercado, custa em torno de 

R$1.000 e podemos falar que se houver necessidade dessa câmera ser consertada, será algo, 

no máximo, em torno de 50% do seu valor. Porém um radiômetro que cumpre a mesma 

função que a câmera exerceu neste trabalho, custa em torno de R$500. Outro fator a ser 

levado em conta também é a sua resistência e os cuidados necessários para operar tais 

equipamentos. Um radiômetro é muito mais leve e necessita de menos cuidados que uma 

câmera termográfica. 

Porém se a empresa tiver muitos equipamentos elétricos e caixas de alta tensão que 

necessitam verificação de seus conectores, a câmera seria o equipamento mais indicado, por 

realizar todas essas funções descritas e ainda verificar a temperatura de forma qualitativa. 

Se não houver algum tipo de contrato que possa fornecer a análise de óleos 

gratuitamente com uma empresa que forneça óleos e lubrificantes, o custo deverá girar em 

torno de R$10 por análise. Todo o custo e benefício de uma manutenção está diretamente 

ligada ao planejamento que foi feito, o que é realizado, e o que será planejado ou melhorado 

no futuro. O trabalho de um engenheiro consiste em pensar nos 3 tempos e buscar a melhor 

solução. 

Nesse custo também deve ser levado em conta o preço da máquina a ser analisada, ao 

pedir um orçamento de uma caixa IVT nova para o fabricante, foi respondido que o valor 

seria de €43.000, se considerarmos somente o valor da cotação em reais, desconsiderando o 
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valor pago em frete e importação, seria em torno de R$200.000. Isso leva a crer que uma pane 

crítica em equipamentos de tamanha complexidade, somente fará com que o custo de 

manutenção cresça além do custo em perda de produção. 

 

7.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Uma caixa IVT é utilizada em outras industrias além da indústria discutida nesse 

trabalho, mas o tema é pouco discutido em relação ao ambiente de manutenção, visando o 

aprimoramento desse assunto, algumas recomendações são necessárias, como: 

 A aplicação de outras técnicas preditivas. 

 A melhor relação custo e benefício ao se aplicar uma grande variedade de 

técnicas preditivas. 

 Pontos a serem melhorados dentro de um projeto de caixa IVT, visando uma 

maior durabilidade e resistência. 

 Outras possíveis falhas que podem ser encontradas no IVT.  
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