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Como usar a tecnologia 
de ultrassons para 
melhorar o processo 
de lubriicação

Manter o controlo da lubriicação de rolamentos e outros elementos 
mecânicos, à primeira vista, parece ser uma tarefa fácil: basta 

assegurar-se de usar a massa lubriicante correta, na quantidade 
correta e na altura certa. No entanto, a realidade é bem diferente 
desta visão simplista. Usando ultrassons, é possível lubriicar com 

precisão absoluta e prolongar a vida útil dos rolamentos. 

Estima-se que 60% a 90% das falhas 

em rolamentos estejam relacionadas 

com más práticas de lubriicação, sen-

do o problema não apenas a falta de 

massa lubriicante, mas também, em 

muitas situações, o excesso de lubrii-

cação que provoca a falha. Falhas em 

rolamentos provocam, com frequên-

cia, paragens não planeadas, causan-

do impacto na produção e também 

afetando outros componentes ligados 

ao rolamento. Em resumo, períodos 

de inatividade custam dinheiro. 

As falhas mais comuns nos rolamen-

tos estão relacionadas com más práticas 

de lubriicação, o que demonstra que es-

ta área de manutenção deveria ter uma 

atenção e cuidados redobrados. Desde 

há muito tempo que a lubriicação de 

rolamentos tem sido efetuada de uma 

forma que à primeira vista parece fazer 

sentido, mas quando a analisamos a fun-

do, notamos que constitui uma prática 

de manutenção inapropriada. 

Muitos proissionais de manuten-

ção industrial têm coniado em técni-

cas “preventivas” para a lubriicação, 

baseadas apenas em intervalos de 

tempo regulares. Ou seja, a cada X 

meses, simplesmente se aplica massa 

lubriicante a todos os rolamentos. 

Ainal de contas, a falta de lubriica-

ção pode ser letal, causando falhas em 

equipamentos, paralisações, repara-

ções, entre outros.

No entanto, ao coniar apenas nes-

ta técnica de aplicar massa lubriicante 

em intervalos regulares, corre-se o ris-

co de que aconteça algo tão ou mais 

grave do que falta de lubriicação: e 

isso é a lubriicação supérlua. De fac-

to, o excesso de lubriicante tem sido 

cada vez mais apontado por especia-

listas como a causa primária de falhas 

prematuras de rolamentos. 

Coniar apenas em práticas de 

lubriicação baseadas em sessões pe-

riódicas e regulares é quase como um 

jogo de adivinhar: acrescentar massa 

lubriicante a um rolamento que está 

já lubriicado é um risco enorme.

Usando a tecnologia de ultrassons 

( juntamente com práticas comuns 

como remover massa lubriicante 

antiga e substituí-la por nova), os 

proissionais podem, duma maneira 

proativa, combinar técnicas de manu-

tenção baseadas no tempo e técnicas 

baseadas na condição (manutenção 

Gráico 1. Rolamento durante o processo de lubriicação.

preditiva), ganhando uma imagem 

mais clara do que acontece com os 

equipamentos.

COMO FUNCIONAM 
OS ULTRASSONS
Os instrumentos ultrassónicos dete-

tam os ultrassons por via aérea ou por 

via estrutural (normalmente inaudí-

veis para humanos) e eletronicamente 

convertem-nos em sinais sonoros au-

díveis, o que permite que um técnico 

possa ouvi-los através dos ausculta-

dores ligados ao instrumento, ou ob-

servar o nível de decibéis num painel. 

Alguns instrumentos permitem até 

analisar o som detetado num ecrã com 

análise espetral de som. Com esta in-

formação, um proissional pode diag-

nosticar a condição de um rolamento 

e tomar as medidas corretivas que se-

jam necessárias. 

Esta é uma vista de Forma de Onda 

ao longo do tempo, relativa aos ultras-

sons gravados durante a lubriicação 

de um rolamento. O icheiro de som 

de aproximadamente 1 minuto mos-

tra o rolamento antes e depois de ser 

lubriicado.
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Gráico 2. Rolamento durante o processo de lubriicação.

Outra vista de Forma de Onda ao longo do tempo, de um rolamento a ser lubrii-

cado ao longo de 13 segundos. Mais uma vez, é clara a diferença entre o antes e 

o depois da lubriicação.

Gráico 3. Início de processo de lubriicação supérlua do rolamento.

Gráico 4. Histórico de lubriicação de rolamento.

O Gráfico 3 mostra o nível de deci-

béis do rolamento e o aumento da 

sua amplitude quando se adiciona 

mais massa lubrificante ao ponto de 

entrar no domínio da lubrificação 

supérflua. 

O Gráico 4 mostra a tendência nas 

leituras de decibéis efetuadas num 

rolamento. As leituras comparam-se 

relativamente a uma linha base de de-

cibéis (a verde), uma linha de alarme 

(amarelo) e uma linha de alarme crítico 

(vermelho). 

"Estima-se que 60% a 90% 

das falhas em rolamentos 

estejam relacionadas com más 

práticas de lubriicação, sendo 
o problema não apenas a falta 

de massa lubriicante, mas 
também, em muitas situações, 

o excesso de lubriicação que 
provoca a falha. Falhas em 

rolamentos provocam, com 

frequência, paragens não 

planeadas, causando impacto na 

produção e também afetando 

outros componentes ligados ao 

rolamento. Em resumo, períodos 

de inatividade custam dinheiro."
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Desta forma, a tecnologia de ultras-

sons oferece múltiplas vantagens:

• Pode ser usada em praticamente 

qualquer ambiente;

• Aprender a trabalhar com a 

tecnologia é relativamente fácil;

• A tecnologia é relativamente pou-

co dispendiosa;

• Os instrumentos ultrassónicos mo-

dernos permitem, de uma forma 

fácil, acompanhar tendências e ar-

mazenar dados para criar um histó-

rico dos equipamentos;

• A tecnologia de ultrassons tem pro-

vado ser extremamente credível 

em práticas de manutenção pre-

ditiva, evitando paragens não pla-

neadas, e as suas inerentes perdas 

inanceiras.

 

COMO A TECNOLOGIA 
DE ULTRASSONS MELHORA 
AS PRÁTICAS DE LUBRIFICAÇÃO
A tecnologia de ultrassons ajuda aos 

proissionais a aplicar a massa lubri-

icante de uma forma mais segura e 

idedigna. Sendo os ultrassons um 

sinal altamente localizável, isso pres-

supõe que quando um sensor é colo-

cado num rolamento, apenas ele será 

ouvido e todo o ruído de fundo cir-

cundante será iltrado, permitindo ao 

proissional ouvir e monitorizar, com 

total certeza, a condição do rolamen-

to de forma individual.

Mas como aplicar, exatamente, a 

tecnologia de ultrassons nas práticas 

de lubriicação? O primeiro passo é 

estabelecer uma linha base, com base 

na medição do nível de decibéis, e gra-

var uma amostra do som do rolamen-

to. Idealmente, este passo efetua-se 

enquanto nos movemos por uma rota 

de inspeção pela primeira vez, compa-

rando leituras de decibéis e sons grava-

dos de diferentes rolamentos – desta 

forma, quaisquer anomalias serão fa-

cilmente identiicadas. Uma vez esta-

belecidos estes dois parâmetros, cada 

rolamento poderá ser monitorizado ao 

longo de tempo, veriicando alterações 

na amplitude ou qualidade do som.

De uma forma geral, quando a am-

plitude de um rolamento excede os 8 

decibéis relativamente à linha base, 

mas não há alterações na qualidade 

de som, isso signiica que o rolamento 

necessita de lubriicação. Para evitar a 

falha potencial causada pela lubriica-

ção supérlua, o técnico de manuten-

ção deve aplicar a massa lubriicante, 

pouco a pouco, até que o nível de de-

cibéis comece a descer. Muitos depar-

tamentos de manutenção optam por 

estabelecer a sua lubriicação baseada 

na condição numa abordagem com-

posta por duas fases: primeiro, um 

especialista usa um instrumento de 

ultrassons relativamente avançado 

para monitorizar a condição dos rola-

mentos. A partir daqui cria-se um re-

latório que inclui os rolamentos que 

necessitam lubriicação. Na segunda 

fase, outro técnico usa um instrumen-

to de ultrassons especializado que o 

alertará acerca de quando deve parar 

de adicionar massa lubriicante. Estes 

instrumentos podem ser aixados a 

uma pistola de lubriicação para uma 

operação mais fácil e conjunta.

Para aumentar ainda mais a ei-

ciência das inspeções, é uma boa prá-

tica que o especialista anote quando 

o equipamento foi lubriicado pela 

última vez e quanta massa lubriican-

te foi aplicada, para poder calcular 

aproximadamente quanta massa lu-

briicante está a ser usada em cada 

intervenção. Usando ultrassons para 

lubriicar em todas as situações, é 

possível criar um histórico que po-

derá ser usado para determinar se o 

programa de lubriicação pode ser 

modiicado (talvez poupando algumas 

horas normalmente dedicadas a esta 

prática) e até se a quantidade de lubri-

icante recomendada pelo fabricante 

é efetivamente correta (se for neces-

sário menos, originará uma eventual 

poupança de custos). 

Além de desempenhar um papel 

importante em evitar os perigos da 

lubriicação insuiciente ou supér-

lua, a tecnologia de ultrassons é 

também muito eficaz para descobrir 

outras falhas nos rolamentos. O es-

pecialista, usando um equipamento 

de inspeção ultrassónico, pode per-

feitamente ouvir as anomalias numa 

forma audível (normalmente acom-

panhadas por aumentos na amplitude 

dos decibéis), que indicam uma falha 

no equipamento, ainda que pequena.  

Quanto à lubriicação, a vantagem 

da tecnologia de ultrassons é a capa-

cidade de isolar os rolamentos a ser 

inspecionados e determinar as suas 

necessidades especíicas e individuais, 

reduzindo assim a possibilidade da lu-

briicação insuiciente ou supérlua.

O PORQUÊ DE USAR 
ULTRASSONS
Fazer um novo investimento em 

tecnologia é sempre um passo que le-

vanta várias questões: será que vai tra-

zer o retorno que se espera dele? Será 

que os especialistas de manutenção 

serão capazes de usar com facilidade 

esta tecnologia? Trará resultados sóli-

dos no longo prazo? Relativamente à 

tecnologia de ultrassons, embora não 

consiga resolver todos os problemas 

por si só, esta tem provado ao longo 

do tempo – e de várias formas – o quão 

valiosa pode ser como ferramenta de 

deteção e como parte fundamental 

das práticas de manutenção preditiva. 

E quando se trata de algo tão fun-

damental para a manutenção indus-

trial como a correta lubriicação dos 

rolamentos, a pergunta a fazer não é 

se se pode permitir a aquisição dos ins-

trumentos de ultrassom, mas sim se se 

pode suportar os custos de não os usar, 

pois de momento esta é a tecnologia 

de excelência quando se trata de lubri-

icação baseada na condição. M

"Além de desempenhar um papel 

importante em evitar os perigos 

da lubriicação insuiciente 
ou supérlua, a tecnologia de 

ultrassons é também muito eficaz 

para descobrir outras falhas nos 

rolamentos. O especialista, usando 

um equipamento de inspeção 

ultrassónico, pode perfeitamente 

ouvir as anomalias numa 

forma audível (normalmente 

acompanhadas por aumentos 

na amplitude dos decibéis), 

que indicam uma falha no 

equipamento, ainda que pequena. 

Quanto à lubriicação, a vantagem 
da tecnologia de ultrassons é a 

capacidade de isolar os rolamentos 

a ser inspecionados e determinar 

as suas necessidades especíicas 
e individuais, reduzindo assim 

a possibilidade da lubriicação 
insuiciente ou supérlua."
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