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Resumo—Manutenções periódicas, no sistema hidráulico, são 

importantes, mas podem se tornar custosas se as falhas não forem 

reparadas antes do previsto, ou pior, tarde demais. Atualmente, 

manutenções baseadas em condições online do sistema, estão 

ganhando cada vez mais espaço, devido ao tempo e ao custo efetivo 

e sem longas paradas para reposição de peças. 

Palavras-Chave—Manutenção Preditiva, Sistemas Hidráulicos, 

análises, diagnósticos online. 

I.  INTRODUÇÃO 

Recorrendo à Língua Inglesa, onde utiliza-se a expressão 
“Condition Monitoring” e cuja equivalência na Língua 
Portuguesa é “Monitoramento Baseado em Condições”, obtém-
se a ideia de que sua finalidade é acompanhar, avaliar e 
estabelecer diagnósticos de possíveis falhas e futuras avarias 
em determinados parâmetros do sistema hidráulico analisando 
suas condições de atuação de forma online. Para esta 
caracterização de estado, as medições são realizadas em 
intervalos regulares, através de sensores que enviam 
informações ao CLP (Controlador Lógico Programável), onde 
são estabelecidos os limites, registradas as leituras em forma 
gráfica e desse modo a predição pode ser feita com razoável 
precisão na ocorrência de falhas. 

II. SISTEMAS HIDRÁULICOS 

A. Aplicações 

A hidráulica é uma ciência que explora as propriedades 
mecânicas de fluido para a construção de sistemas hidráulicos, 
que podem executar trabalhos mecânicos e com precisão. 

Em um sistema hidráulico, a energia elétrica gerada por um 
motor elétrico aciona uma bomba hidráulica, nesse momento 
ocorre a conversão de energia elétrica em energia mecânica. A 
bomba hidráulica, por sua vez gera a vazão do fluido e o envia 
ao sistema, convertendo a energia mecânica em energia 
hidráulica, esta última é transportada através do fluido de 
pressão e comandada ou regulada por válvulas e novamente 
convertida em energia mecânica acionando cilindros lineares 
ou motores hidráulicos. 

Os sistemas hidráulicos são amplamente utilizados na 
indústria fabril, geração de energia, construção civil, 
agricultura, móbil, siderurgia, mineração, extração petrolífera 
offshore/onshore, indústria militar, indústria naval, indústria 
aeronáutica, indústria plástica, dentre infinitas outras 
aplicações. 

B. Fluido Hidráulico 

O fluido hidráulico é a fatia fundamental dos sistemas 
hidráulicos, pois o mesmo deve estar em condições de envolver 
todas as peças móveis com uma película lubrificante que não se 
rompa e, assim, evitar desgastes por abrasão, corrosão ou 
fadiga. 

 O desgaste por abrasão se manifesta em peças 
deslizantes entre si, com fluidos de pressão 
contaminados ou, inadequadamente, filtrados e 
contaminados por partículas sólidas; 

 Em caso de paradas prolongadas da instalação 
hidráulica e com a utilização do fluido de pressão 
inadequado, pode ocorrer desgaste por corrosão; 

 Através da cavitação, pode-se alterar a estrutura nos 
componentes, levando-os ao desgaste por fadiga. 

A leitura feita por sensores das condições do fluido ajuda a 
identificar parâmetros dos fluidos como: contaminação, vazão, 
pressão, temperatura, umidade, viscosidade, nível etc. 

C. Ferramentas de Leitura em Sistemas Hidráulicos 

No sistema hidráulico é possível fazer leitura de vários 
pontos críticos, abaixo são indicadas algumas dessas 
ferramentas. 

 Sensores de vazão – Utilizados para medir a taxa de 
vazão, linear ou não linear de determinado fluido; 

 Pressostatos – Instrumento que mede a pressão do 
sistema, utilizado para segurança do mesmo; 

 Termostatos – Sua função é impedir que a 
temperatura do sistema variasse além de limites pré-
estabelecidos; 
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 Sensores de Posição ou Sensores de Deslocamento – 
Detectam de forma precisa a posição de cilindros; 

 Contadores de Partículas - Um monitor de partículas 

online óptico que funciona segundo o princípio da 

absorção da luz. O nível de sujeira, assim como a 

tendência da pureza de fluidos podem ser monitorados 

e documentados com precisão. 

 

III. MANUTENÇÃO PREDITIVA 

A manutenção preditiva indica as condições reais de 
funcionamento e um sistema com base em dados que informam 
o seu desgaste ou falhas. Trata-se de uma ferramenta que 
prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e 
equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja 
otimizado. Assim, atua-se com base na modificação de 
parâmetro de condição ou desempenho do equipamento, cujo 
acompanhamento obedece a uma sistemática. 

Suas contribuições para sistemas hidráulicos implicam em 
confiabilidade e mantenabilidade desde o início do projeto, 
pois viabiliza o auxílio computacional para inferir manutenções 
controladas. 

 

A. Benefícios da Manutenção Preditiva 

 Redução de custos de peças e serviços com 

manutenções corretivas; 

 Antecipação a falhas e paradas de máquinas; 

 Redução do tempo de parada da produção; 

 Diminuição dos riscos de falhas que possam vir a 

comprometer a segurança da máquina ou dos 

colaboradores envolvidos; 

 Aumento da vida útil dos componentes do sistema 

melhorando a rentabilidade operacional; 

 

IV. MANUTENÇÃO PREDITIVA EM SISTEMAS 

HIDRÁULICOS 

“O processo de projeto de um sistema hidráulico é tratado 
como projeto de sistemas automáticos que envolvem atividades 
de diversos domínios tecnológicos e, por sua vez, vários 
especialistas. Esse processo de projeto demanda a união de 
componentes elétricos, hidráulicos, mecânicos, pneumáticos, 
eletrônicos e também de softwares (Vinadé, 2003, p. 14). Os 
sistemas hidráulicos têm se mostrado como soluções 
adequadas para atuação em máquinas e processos como: 
manipulação de peças e ferramentas, posicionamento de 
dispositivos mecânicos, controle de forças, velocidade, etc. 
Isso se deve à capacidade de atuação rápida e precisa e à 
possibilidade de receber sinais elétricos de comando através 
de válvulas eletro-hidráulicas e eletropneumáticas (Vinadé, 
2003, p. 14). ” 

Deve-se fazer a aquisição e sistematização das informações 
do sistema para geração da concepção de problemas a serem 
estudados. 

V. AUTOMATIZAÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS 

Após a análise preliminar do sistema pelos diagramas 
hidráulico, de blocos e elétrico, se levantam as tarefas e 
parâmetros interdependentes (vazão, pressão, temperatura, 
deslocamento do cilindro, contaminação do fluido etc.). 

No projeto conceitual, pode-se obter informações referentes 
a modos de falhas e seus respectivos efeitos no sistema. 

Com o projeto mais detalhado, é possível um protótipo do 
sistema para validar as características do mesmo e assim 
facilitar a criação de uma estratégia de manutenção, 
direcionando as ações posteriores. 

A confiabilidade e mantenabilidade utilizam métodos e 
modelos matemáticos para determinar a probabilidade e a 
frequência de falhas e frequência e tempo de reparo. 

Com o auxílio de um programa computacional lógico 
convencional (IF/THEN) desenvolvido para análise e resolução 
de problemas de uma área específica (sistema especialista), 
utilizando informações nele armazenadas, é possível emular as 
ações de um especialista. 

O “sistema especialista” pode ser dividido em dois 
módulos, quais sejam: 

1) Conhecimento, dividido em memória de trabalho, onde 

se guardam os dados do sistema e base de conhecimento, que 

inclui um conjunto de regras estipuladas no desenvolvimento 

do projeto; 

2) Máquina de inferência de procedimentos que é o 

processador do conhecimento e relaciona a base de memória de 

trabalho e base de conhecimento, inferindo conclusões e 

recomendações referentes a determinado problema. 

 
O programa é carregado no CLP (Controlador de Lógica 

Programável) e, em seguida é feita a conexão via rede com um 
desktop, que contenha um software específico de 
monitoramento ou supervisório, o qual concede ao usuário, de 
forma online, informações de todos os pontos críticos do 
sistema. 

A interface com usuário pode ser do modo mais simples, 
orientada por textos na tela e gráficos ou pode ser na forma de 
tela mais sofisticada e com alta resolução. 

Além de visualização online, com a utilização de um 
controlador wireless industrial, que facilita a comunicação em 
Ethernet industrial bem como a integração de sensores, o 
usuário pode também receber informações e alertas do sistema 
via SMS. 

CONCLUSÃO 

A manutenção é uma atividade de importância 

estratégica nas empresas, pois ela deve garantir a 

disponibilidade dos equipamentos e instalações com 

confiabilidade, segurança e custos adequados. 

A técnica de manutenção preditiva tem sido 

reconhecida como uma técnica muito eficaz, pois com sua 

aplicação, as plantas se tornam mais confiáveis, aumentando o 

ciclo de vida das máquinas e equipamentos, aumentando o 
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rendimento e produtividade, além de reduzir custos com 

reparos inesperados, pois os problemas são detectados 

previamente. 

As tendências atuais indicam a adoção e solidificação 

cada vez maior de técnicas preditivas e a prática da engenharia 

de manutenção, com o papel fundamental na estratégia de 

diferencial de produtividade. 
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