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NOTA TÉCNICA

INTRODUÇÃO
Os profissionais de manutenção e fiabilidade devem garantir que 
os ativos pelos quais são responsáveis estejam a funcionar corre-
tamente e como esperado. Espera-se que estes profissionais avan-
cem cada vez mais para uma manutenção preditiva, em vez de uma 
manutenção reativa, quando uma máquina falha. Ficou já provado 
que quando as fábricas e instalações têm um programa robusto de 
manutenção proativa, essa instalação irá funcionar com mais segu-
rança, com menos tempo de inatividade e com uma melhor quali-
dade de produto.

Os profissionais de manutenção e fiabilidade têm várias ferramen-
tas para monitorizar os seus ativos de uma forma regular. Da mesma 
forma que um médico pode utilizar um estetoscópio para ouvir os 
batimentos cardíacos de um paciente ou um termómetro para medir 
a temperatura, os profissionais de manutenção e fiabilidade usam as 
suas ferramentas de monitorização de condição para avaliar a saúde 
de um ativo.

COMO FUNCIONA A TECNOLOGIA DE ULTRASSONS?
Todo o equipamento em funcionamento, grande parte das fugas de 
ar ou gás e todas as descargas elétricas produzem uma ampla gama 
de sons de alta frequência. Os aparelhos de ultrassons são capazes 
de detetar e captar estes ultrassons. Os sons de alta frequência estão 
acima do alcance da audição humana. Geralmente, as ondas sonoras 
sentidas por humanos estão entre os 20 Hz e os 20 kHz, com um 
limiar médio de audição humana normal em torno dos 16,5 kHz. Se 
um profissional de manutenção utilizar um instrumento de ultrassom 
com uma capacidade de sintonização de frequência, a frequência 
mais baixa que pode ser ajustada é de 20 kHz. Se o instrumento que 
for utilizado tiver uma frequência fixa, esta é geralmente centrada em 
torno dos 38 kHz. Como resultado, o instrumento ultrassónico con-
segue ouvir sons que estão para além do alcance da normal audição 
humana.

Por natureza, as ondas sonoras de alta frequência são sinais de 
onda curtos; portanto são uma fonte de energia baixa, e tendem a não 
viajar muito longe da sua fonte. Isto torna mais fácil para os utilizadores 
de tecnologia de ultrassons a identificação e localização de uma fuga 
de ar comprimido ou de um problema mecânico específico. Existem 3 
fontes principais de ultrassom para as aplicações típicas de manuten-
ção em instalações/fábricas: 
1. Turbulência, como uma fuga de ar comprimido/gás para a atmos-

fera, fugas de ar em vácuo, ou uma fuga numa válvula ou purgador 
de vapor.

2. Fricção, criada por um rolamento com pouca massa lubrificante. 
Quando um rolamento se começa a desgastar e a mostrar fadiga, 
também há aumentos nos sons de alta frequência que emite, até 
ao ponto de se poder ouvir e identificar as frequências de falha 
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do rolamento, como por exemplo uma falha no anel interior, anel 
exterior, esferas, entre outros.

3. Ionização, criada a partir de anomalias elétricas como o efeito co-
roa, arborescência e arco elétrico.

Os instrumentos de ultrassom fornecem tanto informações qualita-
tivas como quantitativas. A informação qualitativa é dada através de 
auscultadores, devido à capacidade de ouvir o rolamento. As infor-
mações qualitativas também são dadas no ecrã do instrumento de 
ultrassons, através dos níveis de decibéis (dB), quando o contacto é 
feito com o rolamento ou quando a fuga de ar é detetada. Alguns ins-
trumentos de ultrassons têm a capacidade de visualizar o FFT (Fast 
Fourier Transform) ou Forma de Onda ao longo do Tempo daquilo que 
está a ser ouvido pelo inspetor em tempo real, à medida que os da-
dos são recolhidos. A capacidade de analisar e visualizar FFT e a For-
ma de Onda ao longo do Tempo de ultrassons gravados possibitam 
ao inspetor efetuar diagnósticos avançados. Além disso, a frequência 
de falha de um rolamento pode ser identificada, ou pode-se também 
detetar uma falha na lubrificação. Se os ultrassons estiverem a ser uti-
lizados para inspeções elétricas – como o efeito coroa, arborescência 
e arco elétrico – estas podem ser facilmente identificados através da 
análise de FFT ou Forma de Onda ao longo do Tempo, de ultrassons 
previamente gravados.

INSPEÇÃO DE ROLAMENTOS ATRAVÉS DE ULTRASSONS
A análise de vibração tem sido há muito a ferramenta de eleição para 
inspecionar rolamentos e outros equipamentos rotativos. Cada vez 
mais, os ultrassons têm sido utilizados juntamente com a análise de 
vibração para ajudar os técnicos a confirmar a condição dos ativos 
mecânicos. Devido à versatilidade dos ultrassons, se uma instalação 
não tiver um programa robusto de análise de vibração, estes podem 
ser usados para detetar falhas precoces em rolamentos. Se a análise 
de vibração for realizada por um prestador de serviço externo, numa 
base trimestral ou mensal, os ultrassons podem também ser utilizados 
durante o período intermédio. Isto permite identificar a condição de 
alguns dos ativos mais críticos, antes que o fornecedor de serviços en-
tre na instalação; e assim o tempo do fornecedor de serviços pode ser 
utilizado com mais eficácia, já que a fábrica sabe que há um problema 
eminente com os ativos que estão a ser monitorizados por ultrassom. O 
fornecedor de serviços pode, assim, estabelecer prioridades. 

Outro cenário no qual os ultrassons podem ser utilizados com pre-
ferência sobre a análise de vibração é na monitorização de rolamen-
tos de baixa rotação. A monitorização dos rolamentos de baixa rotação 
com ultrassons é, efetivamente, bastante simples. Como a maioria dos 
instrumentos ultrasónicos possuem uma ampla faixa de sensibilidade 
e ajuste de frequência, é possível ouvir a qualidade acústica do rola-
mento, sobretudo em velocidades mais lentas. 
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Em rolamentos de baixa rotação (geralmente menos de 25 rpm), o 
rolamento produzirá pouco ou nenhum ruído ultrassónico. Neste caso, 
é importante não só ouvir o ruído do rolamento mas também, e ain-
da mais importante, analisar o ficheiro de som de ultrassons gravados, 
através de um software de análise de espetro, concentrando-se na for-
ma de onda ao longo do tempo para notar alguma anomalia que esteja 
presente. 

Se existirem sons de “estalidos” ou de “estouros”, há uma indicação 
que está a ocorrer uma falha. 

 

Figura 1. Exemplo de rolamento com falha: rolamento de 1 RPM. Note todas as anomalias 

que surgem na Forma de Onda ao longo do Tempo, a partir dos sons de “estalidos” 

e “estouros”, e que parecem ter origem num desgaste do rolamento.

Para obter as maiores vantagens de um programa de monitorização 
de condição de rolamentos através de ultrassons, é aconselhado que 
se estabeleçam rotas para a recolha de dados. Com este esforço, os 
técnicos de manutenção podem definir as linhas-base e os níveis de 
alarme do estado do rolamento. Esta abordagem é denominada Mé-
todo Histórico. Ao utilizar este método, o inspetor primeiro estabelece 
uma rota no software de ultrassons, dos pontos onde os dados serão 
recolhidos. Depois da rota ser criada, o inspetor transfere a rota para o 
instrumento ultrasónico. Ao recolher os dados iniciais para construir o 
histórico, o técnico deve registar as leituras de nível de decibéis e as 
gravações de som. Também pode ser necessário recolher leituras com 
mais frequência do que o normalmente necessário, para estabelecer 
um histórico, até que sejam definidos os níveis de linha-base. Depois 
de estabelecer a base podem ser definidos os níveis de alarme. Para 
a maioria dos rolamentos, um aumento de 8 dB acima da linha-base 
representa uma falta de lubrificação. Um aumento de 16 dB acima da 
base significa que o rolamento está em modo de falha, que já vai além 
da falta de lubrificação. 

Para os rolamentos de baixa rotação, estes níveis de alarme podem 
precisar de ser ajustados uma vez que estes rolamentos não produ-
zem tanto som de elevada frequência, tal como os rolamentos que 
estão a girar em velocidades mais rápidas. Os níveis de alarme para os 
rolamentos de baixa rotação devem ser definidos de acordo com o que 
mostra a tendência inicial do nível de decibéis.

Depois de definidas as bases e níveis de alarme é apenas neces-
sário registar os dados ou as leituras de dB. Deste ponto em diante, 
uma gravação de som é feita apenas quando o rolamento atinge um 
valor que despolete um alarme (alarme normal ou crítico). Neste caso, 
a gravação de som deve ser comparada com o ficheiro de som original, 
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correspondente à linha-base. Isto é importante para diagnosticar qual 
a condição atual do rolamento. Num software de análise de espetro 
sonoro, os técnicos também podem comparar um ficheiro de som cor-
respondente à linha-base com o ficheiro de som atual, ou comparar até 
4 pontos idênticos em 4 máquinas idênticas.

Figura 2. Vista “FFT” visualizada a partir de um software de análise de espetro de 

ultrassons. Pode-se ver uma comparação entre os pontos exteriores de um motor, 

em 4 motores idênticos. Os harmónicos do ponto “Pump 4 MTROB” mostram uma falha 

no anel interno.

LUBRIFICAÇÃO ASSISTIDA POR ULTRASSONS
Estudos demonstram que a maioria das falhas prematuras em rola-
mentos tem origem numa lubrificação inadequada. Isso inclui o uso 
do lubrificante errado para a aplicação errada, contaminação do lubri-
ficante, falta ou excesso de lubrificação. Os ultrassons podem ser uti-
lizados para evitar falhas relacionadas com o excesso de lubrificação. 
Além disso, ao utilizar ultrassons para a lubrificação de rolamentos, 
passamos a lubrificar com base na condição do rolamento, e não em 
intervalos de tempo regulares.

O conceito é simples e está baseado na fricção. Quando um rola-
mento necessita de lubrificação, há um aumento na amplitude ou no 
nível de decibéis. Se um técnico estiver a utilizar um instrumento ultra-
sónico para ouvir o rolamento enquanto o lubrifica, e observar o nível 
de decibéis, haverá uma queda gradual nos dB se o rolamento precisar 
de ser lubrificado. Quando atingir o valor de dB da linha, o técnico deve 
parar a lubrificação. Se o rolamento já estiver suficientemente lubrifica-
do, o técnico começa a ver um aumento gradual no dB à medida que 
o lubrificante é adicionado. 

Quanto mais lubrificante é adicionado a um rolamento já suficien-
temente lubrificado, haverá um aumento na pressão e na fricção; logo 
haverá mais ruído. Neste cenário, o técnico deve parar de aplicar lubri-
ficante assim que observar um aumento de dB. Se o técnico estiver a 
aplicar lubrificante a um rolamento e não houver alteração de dB, deve 
seguir-se uma inspeção do seguimento, seja para gravar novamente 
um ficheiro de som de ultrassons, ou usar outra tecnologia comple-
mentar como a análise de vibração. Se o rolamento apresentar danos 
físicos ou estiver em modo de falha, haverá pouca ou nenhuma altera-
ção no nível de dB durante a lubrificação.

CONCLUSÕES
Os instrumentos de ultrassons tornaram-se ferramentas indispensá-
veis para qualquer programa de manutenção e fiabilidade. Devido à 
sua elevada sensibilidade e capacidade de detetar pequenas mudan-
ças no nível dos sons de alta frequência produzidos por equipamen-
tos rotativos, os ultrassons são adequados para detetar o desgaste de 
rolamentos no seu estágio inicial, assim como a falta ou o excesso de 
lubrificação. Ao converter os sons de alta frequência na banda de fre-
quências mais baixas ou audíveis, estes instrumentos permitem que os 
utilizadores ouçam, vejam e diagnostiquem as falhas em rolamentos. 

Através da lubrificação assistida por ultrassom, o rolamento e a vida 
útil da máquina podem ser estendidos e as falhas devido a lubrificação 
excessiva ou insuficiente podem ser eliminadas. 

As outras vantagens da tecnlologia de ultrassons são: 
1.  Os sons de alta frequência são muito direcionais, e como tal as fa-

lhas podem ser facilmente localizadas.
2.  A curva de aprendizagem para se tornar mais proficiente na utili-

zação de ultrassons é muito menor, quando comparada com as 
outras tecnologias.

3.  Os ultrassons dão um sinal de alerta antecipado de uma falha me-
cânica eminente.

4.  Os ultrassons podem ser utilizados em ambientes normais de in-
dústria, onde os ruídos de fundo não serão um problema.

5.  Os avanços na instrumentação e software de ultrassons permitem 
um aumento da saúde das máquinas e melhores diagnósticos.

6.  Os ultrassons podem complementar outras tecnologias ou serem 
usados como uma ferramenta por si só, utilizada para uma infinida-
de de aplicações.

7.  O custo de implementação da tecnologia de ultrassons é facilmen-
te justificável, uma vez que através dos ultrassons podemos quan-
tificar tanto o custo (€) quanto a perda de LMP (litros por minuto) 
de fugas de ar/gás comprimido, demonstrando assim um rápido 
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Figura 3. Forma de onda ao longo do Tempo de ultrassons gravados de um rolamento 

devidamente lubrificado. Observe as amplitudes antes da lubrificação (esquerda) e depois 

da lubrificação (direita).

Figura 4. Forma de onda ao longo do tempo de ultrassons gravados de um rolamento que 

foi lubrificado em excesso. Observe o aumento gradual da amplitude (direita) à medida que 

o lubrificante é adicionado.
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