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RESUMO 

 

 Devido a uma série de falhas em motores de partida pneumáticos, presentes em alguns 

motores de combustão interna movidos a gás natural, usados como acionadores de 

compressores alternativos de um parque de compressão, surgiu a necessidade de um estudo de 

confiabilidade e análise de falhas. O estudo almeja reduzir as taxas de falhas, e 

consequentemente, aumentar a confiabilidade do sistema. Para mapeamento das falhas, foi-se 

utilizado a ferramenta de gestão Modo de Falha e Análise de Efeitos – FMEA, do inglês ‘Failure 

Mode and Effects Analysis’ - para avaliação e priorização das ações a partir dos modos e 

consequências das falhas. Por fim, como resultado, foram desenvolvidas uma série de ações 

preventivas para dirimir de forma eficiente as falhas mapeadas. 

 

 

 

Palavras-Chave: Motor de partida pneumático, Confiabilidade, Falhas, FMEA, ações 

preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Due to a number of pneumatic starting motors faults used in internal combustion engines that 

drives reciprocating compressors in a compressor station, a study of reliability and fault analysis 

was required to map the problems and support decisions, which aimed to reduce the faulty rates 

and consequently increase the system’s reliability. For the faults mapping, the management tool 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) was used, where actions were evaluated and 

prioritized based on faults modes and effects. Therefore, it was possible to develop a preventive 

action plan that effectively reduces the mapped faults.  

 

Keywords: pneumatic starting motors, reliability, faults, FMEA, preventive actions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

          Com uma economia globalizada as empresas tornaram-se mais competitivas e sempre em 

busca de otimizar a performance de seus processos bem como de seus equipamentos. Para que 

um processo produtivo se mantenha contínuo faz-se necessário manter a disponibilidade e 

confiabilidade de equipamentos em alta, e é dever então da manutenção, principalmente por 

parte da engenharia, garantir esses índices, realizando estudos frequentes, avaliando as taxas e 

os modos de falhas, de forma a ajustar planos de manutenção e estoques de materiais mantendo 

uma produção contínua e enxuta.  

 A manutenção, para ser estratégica, precisa estar voltada para os resultados empresariais 

da organização. É preciso, sobretudo, deixar de ser apenas eficiente para se tornar eficaz; ou 

seja, não basta, apenas, reparar o equipamento ou instalação tão rápido quanto possível, mas é 

preciso, principalmente, manter a função do equipamento disponível para a operação reduzindo 

a probabilidade de uma parada de produção ou o não fornecimento de um serviço (ALAN 

KADEC, 2002). 

 Portanto para alcançar a eficácia e uma boa gestão da manutenção é preciso utilizar as 

ferramentas de gestão corretas. Nem sempre aplicar todas trará o melhor resultado. Faz-se 

necessário analisar as especificidades de cada uma e aplicá-las analisando sempre o custo-

benefício.  

 Uma destas ferramentas de gestão da manutenção é a FMEA – Failure mode end effect 

Analysis, ou ainda, analises dos modos e efeitos das falhas, onde através desta é possível mapear 

falhas, efeitos e determinar soluções para aumento da confiabilidade de produtos e sistemas. 

 A confiabilidade possui um papel fundamental para a produção, pois esta influenciará 

diretamente na disponibilidade dos equipamentos. Com essa ferramenta é possível pensar e agir 

estrategicamente, para que a atividade de manutenção, como uma das atividades fundamentais 

do processo produtivo, venha a auxiliar empresas a caminharem rumo à excelência empresarial. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 A indústria do petróleo é um setor bastante competitivo e a variação do preço do barril 

é o que faz com que as empresas estejam sempre atentas e em constante mudança de forma a 

se adaptarem a novos cenários econômicos. 

 Para a produção de óleo e gás faz-se necessário muitos sistemas complexos e vários 

equipamentos, o que proporciona altos custos com manutenção.  

 Um desses processos é o de compressão e transferência de gás natural. Quando um poço 

é perfurado, o óleo é extraído juntamente com o gás, sendo posteriormente separados e enviados 

para refinarias. Para o envio desses combustíveis são utilizadas bombas na transferência de óleo 

e motocompressores para envio do gás. 

 Manter esses processos em funcionamento contínuo é um desafio constante para a 

operação e para a manutenção, e a confiabilidade possui um papel fundamental para essa 

garantia. Com a confiabilidade é possível se estabelecer leis de falhas sistêmica de dispositivos, 

levando a busca pela minimização de sua ocorrência, redução de custos e de levar ao processo 

de melhoria contínua. 

 Portanto, realizar estudos de confiabilidade nesses motocompressores de gás é uma 

necessidade e justifica um trabalho mais detalhado, de forma que se possa, não só manter em 

alta sua disponibilidade, mas também compreender os principais modos de falhas, verificar 

taxas de falhas e atentar para os efeitos destas, para que se possa definir, caso necessário, 

alterações em planos de manutenção, parâmetros operacionais ou ajustes de estoques de 

materiais críticos. 

Neste contexto, procurou-se focar em um componente específico dos motores de 

combustão interna, para um mapeamento das falhas ocorridas nesse elemento. As falhas nos 

motores de partida (MP) provocavam indisponibilidade dos motocompressores. 

A partir deste detalhamento de falhas pretende-se aprimorar as rotinas de manutenção 

de forma que, consequentemente, seja possível reduzir as taxas de falhas e aumentar a 

confiabilidade desses sistemas. 

A compreensão desse estudo faz-se necessário, não só para o equipamento em questão, 

mas também para inúmeras aplicações na indústria. 
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3. OBJETIVOS    

 

Os objetivos deste trabalho estão divididos em geral e específicos.  

 

3.1. Geral 

 

Propor melhorias para redução de falhas nos motores de partida pneumaticos. 

 

3.2. Específicos 

 

 Revisão bibliográfica dos principais aspectos da manutenção e da aplicação da 

ferramenta da qualidade FMEA. 

 Apresentar o motor de partida, seus principais componentes e seu funcionamento. 

 Estudo de confiabilidade e das taxas de falhas dos motores de partida. 

 Encontrar os modos e efeitos ou consequências das falhas dos motores de partida de 

motores de ciclo Otto a gás natural, aspirados e turbinados, utilizando a FMEA.  

 Verificar a causa raiz das principais falhas identificando quais fatores influenciam 

diretamente nos problemas; 

  Gerar rotinas de manutenção preventiva para os motores de partida. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção são apresentados os conceitos, termos e ferramentas utilizadas na 

manutenção, desenvolvendo um raciocínio para melhor compreensão sobre o estudo abordado.  

 

4.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1.1. Manutenção 

 

Manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de 

supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar 

uma função requerida (NBR 5462, 1994). 

Segundo Branco Filho (2000), a manutenção é uma função empresarial da qual se espera 

o controle constante das instalações, assim como o conjunto de trabalho de reparo e revisões 

necessárias para garantir o funcionamento regular e o bom estado de conservação das 

instalações produtivas, máquinas e equipamentos dos estabelecimentos. 

Para Alan Kardek (2001), a missão da manutenção é garantir a disponibilidade da função 

dos equipamentos e instalações de modo a atender a um processo de produção ou de serviço, 

com confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados. 

A manutenção é subdividida basicamente de acordo com o modo de intervenção que se 

aplicam nos equipamentos, sistemas ou instalações. As principais práticas são as de manutenção 

corretiva ou reativa, manutenção preventiva e manutenção preditiva. Existe ainda alguns tipos 

de manutenção definidas a partir das principais, como a manutenção proativa, manutenção 

detectiva, manutenção produtiva total, manutenção classe mundial, manutenção competitiva e 

manutenção centrada na confiabilidade. 

Para o equipamento do estudo de caso, aplicar as manutenções corretivas e preventivas 

já são satisfatórias, portanto, dar-se-á ênfase a uma revisão destas. 
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4.1.2. Manutenção Corretiva 

 

Manutenção corretiva é todo trabalho de manutenção realizado em máquinas que 

estejam em falha (BRANCO FILHO, 2008). 

Segundo Alan Kardec (2001), a manutenção corretiva é a atuação para a correção da 

falha ou do desempenho menor que o esperado. Assim, a manutenção corretiva não é, 

necessariamente, a manutenção de emergência. 

É evidente que esse método é o que acarreta maiores custos associados às perdas de 

produção, devido as paradas inesperadas e a impossibilidade de um planejamento eficiente 

(PIRES, 2005). 

Alan Kardec (2001) divide esse tipo de manutenção em: 

 Manutenção Corretiva Planejada: é a correção em função de acompanhamento 

preditivo ou pela decisão de operar até a quebra. 

 Manutenção Corretiva Não Planejada: é a correção da falha de maneira aleatório, 

ou seja, atuação em fato já ocorrido. 

 

4.1.3. Manutenção Preventiva 

 

Manutenção preventiva é a atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a falha ou 

queda do desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em intervalos 

definidos de tempo (ALAN KARDEC, 2001). 

Para Santos (2010) outra característica na manutenção preventiva é que esta segue ou 

frequências determinadas (semanal, mensal etc.) ou a partir de certo número de horas 

trabalhadas. Sua principal desvantagem é o gasto com substituição de componentes, o que 

ocorre geralmente bem antes da ocorrência do defeito. 

Monchy (1987) relaciona os principais objetivos ao se implantar a manutenção 

preventiva: distribuir equilibradamente cargas de trabalho; racionalizar estoque de 

sobressalentes; manter a disponibilidade máxima dos equipamentos; eliminar improvisações 

aumentando assim a segurança; eliminar atrasos na produção; aumentar a confiabilidade 

reduzindo suas falhas em serviço; redução dos custos de falhas; melhoria da confiabilidade; 
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aumento de vida eficaz; melhorar planejamento das intervenções e melhorar o clima das 

relações humanas, uma vez que uma pane imprevista sempre gera tensões. 

Utilizar apenas este tipo de manutenção pode ser financeiramente inviável. É necessário 

avaliar se vale a pena sua implantação, já que em alguns equipamentos ela se revela 

desvantajosa, por exemplo, aplicar manutenção preventiva em motores de pequeno porte e custo 

baixo, que são facilmente encontrados em comércio. Mas segundo Alan Kardec (2001), em 

determinados setores, como na aviação, a adoção de manutenção preventiva é imperativa para 

determinados sistemas ou componentes, pois o fator segurança se sobrepõe aos demais. 

Santos (2010) define algumas características a se observar nos equipamentos para 

implementação da manutenção preventiva 

 Equipamento é valioso para a produção, ou seja, crítico para o processo; 

 O equipamento pode afetar a segurança das pessoas e instalações; 

 Equipamento exige muito tempo para reparo, em caso de falha; 

 Equipamento envolve perda de produção; 

É importante salientar que as manutenções preventivas não eliminam as possibilidades 

de ocorrerem falhas entres as intervenções programadas, mas reduzem significativamente. 

 

4.1.4. Manutenção Preditiva  

  

Manutenção preditiva é a atuação realizada com base em modificação de parâmetro de 

condição ou desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática (ALAN 

KARDEC, 2001).  

A manutenção preditiva é um tipo de ação preventiva baseada no conhecimento das 

condições de cada um dos componentes das máquinas e equipamentos. Esses dados são obtidos 

por meio de um acompanhamento do desgaste de peças vitais de conjuntos de máquinas e de 

equipamentos. Testes periódicos são efetuados para determinar a época adequada para 

substituições ou reparos de peças. Exemplos: análise de vibrações, monitoramento de mancais.  

   

São objetivos da manutenção preditiva:  

 Determinar com antecedência a falha de um componente ou do equipamento;  

 Evitar desmontagens dos equipamentos apenas para inspeções;  
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 Aumentar a disponibilidade;  

 Reduzir os serviços de emergência, ou seja, intervenções não planejadas;  

 Impedir o aumento de um defeito até a falha.  

 Aproveitar a vida útil total dos componentes e de um equipamento;  

  

Alan Kardec (2001) cita algumas condições básicas para se adotar a manutenção 

preditiva:  

 O equipamento, sistema ou instalação devem permitir algum tipo de 

monitoramento/medição e merecer esse tipo de ação, em função dos custos 

envolvidos;  

 As falhas devem ser oriundas de causas que possam ser monitoradas e ter sua 

progressão acompanhada;  

 Seja estabelecido um programa de acompanhamento, análise e diagnóstico, 

sistematizado.  

  

Para a implantação desse tipo de manutenção a princípio se faz necessário a aquisição 

de equipamentos especiais bem como qualificar a equipe que atuará no monitoramento e nas 

análises dos equipamentos.  

 

Os principais métodos utilizados no monitoramento são:  

 Análise vibracional;  

 Análise de temperatura (termografia ou termometria);  

 Análise dos óleos (ferrografia, viscosidade, teor de água);  

 Análise do estado das superfícies (endoscopia, holografia, estroboscópio, molde 

e impressão);  

 Análise estrutural (ultrassonografia, radiografia, gamagrafia, etc.);  

  

De fato, a manutenção preditiva por si só não irá resolver todos os desafios para manter 

uma alta disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos de uma planta industrial, é 

necessário que um conjunto de métodos, que somados proporcionarão um ponto ótimo na 

gestão de conservação dos ativos.  
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4.1.5. Mantenabilidade 

 

Capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas 

funções requeridas, mediante condições preestabelecidas de uso, quando submetido a 

manutenção sob condições predeterminadas e usando recursos e procedimentos padrão 

(FOGLLIATTO, 2009). 

 A mantenabilidade é um fator essencial para mantermos uma alta disponibilidade de 

uma unidade, pois quanto mais fácil de ser manutenido é um equipamento, mais rápido será o 

restabelecimento das suas funções para o sistema, e menor será o tempo deste indisponível.  

A mantentenabilidade ou manutenabilidade é dada pela Equação 1, 

 

 

𝑀(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜇𝑡 (Equação 1) 

 

𝑒 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟; 

𝜇 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
 

𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜 

 Verificamos que quanto menor o tempo total de reparo de um equipamento ou unidade, 

menor será a taxa de reparos, diminuindo a parcela da constante de Euler e consequentemente 

elevando a manutenabilidade do componente. 

 

4.1.6. Disponibilidade 

 

É a capacidade de um item estar em condições de executar uma certa função em um 

dado instante ou durante um intervalo de tempo determinado, levando-se em conta os aspectos 

combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutenção, supondo que os 

recursos externos requeridos estejam assegurados (NBR 5462, 1994). 
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A disponibilidade pode ser inerente, técnica e operacional. Na inerente, Equação 2, 

considera-se apenas o tempo de reparo, excluindo os demais tempos (deslocamento, logística, 

etc.). Já a disponibilidade técnica, Equação 3, também conhecida como disponibilidade obtida 

ou encontrada, não considera os tempos adicionais de logística, espera, etc. 

 

Disponibilidade Inerente: 

 

𝐴 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

(Equação 2) 

 

A – Availability (disponibilidade) 

MTBF – Mean Time Between failures (tempo médio entre falhas) 

MTTR – Mean Time to repair (tempo médio para reparos) 

 

Disponibilidade Técnica: 

 

𝐴 =
𝑀𝑇𝐵𝑀

𝑀𝑇𝐵𝑀 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

(Equação 3) 

 

A – Availability (disponibilidade) 

MTBM – Mean Time Between Maintenance (tempo médio entre manutenções) 

MTTR – Mean Time to repair (tempo médio de reparo) 

 

4.1.7. Falha 

 

Segundo a NBR 5462, falha é o término da capacidade de um item desempenhar a 

função requerida. 
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A falha é diferente do defeito, onde o item apresenta problemas, mas ainda consegue 

manter o sistema em funcionamento. Já na falha, o sistema a qual pertence o item para 

totalmente ou não desempenha sua função com segurança. 

 

4.1.8. Mecanismos de falha 

 

Conjunto de processos físicos, químicos ou outros que conduzem a uma falha (NBR 

5462, 1994). 

Os principais mecanismos de falha são: Corrosão, oxidação, adesão, abrasão, erosão, 

fusão. 

Um mecanismo de falha irá conduzir uma certa falha a um modo de falha e a uma 

consequência ou efeito.  

Um mecanismo de falha pode ocorrer naturalmente, portanto devem ser previstos em 

projeto meios de contorná-los. Caso sejam negligenciados, será considerado que houve falha 

de projeto, uma das causas raízes dos problemas.  

 

4.1.9. Modos de falha 

 

Modo de falha é a maneira como ocorre a falha em um item (IEC 60812, 2006). 

Está associado as prováveis causas de cada falha funcional. São eventos que levam, 

associados a eles, uma diminuição parcial ou total da função do produto e suas metas de 

desempenho. 

Segundo Pelliccione (2012), a determinação do modo de falha é uma atividade 

importante, uma vez que se constitui no ponto de partida para a identificação das causas que 

levaram um dado equipamento ou componente a falhar.  

Quando em um sistema ou processo os modos de falha forem identificados, torna-se 

possível verificar suas consequências e planejar ações para corrigir ou prevenir tais falhas. 

Os principais modos de falhas são: deformação, fadiga, desgaste, trinca, fratura, curto-

circuito, superaquecimento, folga, etc.  
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4.1.10. Efeitos de falha 

 

Os efeitos são as consequências resultantes dos modos de falha e dos mecanismos. 

Típicos efeitos potenciais de falha são: ruídos, desbalanceamentos, desalinhamentos, 

vazamentos, aspectos desagradáveis de superfície, perda de massa, vibrações, folgas, operação 

intermitente, mudança de propriedades do material, etc. 

Existem três maneiras de verificar o impacto das falhas nos equipamentos: através das 

taxas de falhas; da confiabilidade; e da disponibilidade. 

 

4.1.11. Taxa de falhas 

 

É definida como o número de falhas ocorridas por unidade de tempo de operação. 

No dia-dia devem ser sempre monitorados o número de falhas e o tempo de interrupção 

da produção (XENUS, 1998). É importante que qualquer sistema mantenha uma baixa taxa de 

falhas para que ocorra o aumento da confiabilidade. Com a Equação 4 podemos calcular a taxa 

de falhas. 

 

𝜆 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

(4) 

 

𝜆 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠  

 

4.1.12. Causas Fundamentais das Falhas 

 

As falhas nos equipamentos raramente têm uma única causa fundamental. Geralmente, 

é encontrado uma interação de vários fatores. Por isso, a investigação das causas fundamentais 

deve ser bastante abrangente. 

Affonso (2012) descreve que as causas básicas de quaisquer falhas estão entre cinco 

categorias: falhas de projeto; falha na seleção de materiais; imperfeições no material; 
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deficiências de fabricação; erros na montagem ou de instalação; e condições de operação ou 

manutenção inadequadas.  

Pelliccione (2012) cita que as falhas são comumente causadas por fatores como: 

sobrecarga; defeitos pré-existentes; ataque pelo meio; ou desgaste natural. O carregamento 

excessivo, em geral, está associado a um projeto inadequado do equipamento 

(subdimensionamento) ou a um regime de operação fora das condições originais para o qual foi 

projetado. Os processos de fabricação ou montagem dos equipamentos, por vezes, induzem a 

formação de defeitos na estrutura dos materiais, que podem passar despercebidos pelos 

controles de qualidade, vindo a causar falha do componente em uso. A interação dos 

equipamentos com o meio de operação (p. ex. atmosfera, fluido de processo, etc.) pode causar 

desgastes imprevistos ou prematuros, ou, até mesmo, afetar as propriedades de seus materiais 

construtivos (p. ex. resistência mecânica, tenacidade, etc.), tornando-os mais susceptíveis a 

falhas. Mesmo equipamentos projetados, fabricados, montados e operados de maneira adequada 

podem vir a falhar por esgotamento de sua vida útil prevista originalmente, daí a importância 

de seu acompanhamento periódico pelas equipes de inspeção e manutenção. 

Xenus (1998) cita ainda quatro mecanismos principais na qual as falhas ocorrem nos 

equipamentos. São eles: lubrificação inadequada; operação inadequada; sujeira, objetos 

estranhos e condições ambientais desfavoráveis; folgas. 

 

 Lubricação inadequada 

 

A lubrificação é uma das ações mais importantes na manutenção, pois esta desempenha 

um papel vital nos equipamentos. Uma lubrificação deficiente ou inadequada promoverá 

desgastes por atrito entre as diversas partes móveis, abrasão, sobreaquecimento e modificação 

da estrutura dos materiais, bem como causará vibrações, ruídos e falhas catastróficas. 

Para evitar que falhas provocadas por deficiência de lubrificação ou lubrificação 

inadequada ocorram, faz-se necessário algumas ações tanto por parte da operação como da 

manutenção. A deficiência de lubrificação geralmente é provocada por níveis de lubrificantes 

inadequados ou obstruções de canais e tubulações. Para evitar esse tipo de falha é importante 

que sempre haja verificação constante dos níveis de lubrificantes nos equipamentos por parte 

dos operadores, visto que estes estão em contato diariamente com as máquinas. Já a manutenção 

de promover planos periódicos, que podem ser preditivos e preventivos, onde se fazem parte a 

análise e/ou substituição e completação de lubrificantes, para se evitar degradação e acumulo 

de partículas de desgaste promovendo borras e entupimentos. Já a lubrificação inadequada 
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geralmente ocorre pela utilização de lubrificantes errados. Este tipo de problema é evitado 

quando se segue as recomendações dos fabricantes dos equipamentos, e em casos onde se quer 

utilizar lubrificantes mais baratos, se faz necessário uma análise técnica de comparação entre 

aquele que foi recomendado com aquele que irá substitui-lo. 

   

 Operação Incorreta 

 

Para operar os equipamentos, geralmente existem procedimentos operacionais padrão, 

muitas vezes descritos em manuais fornecidos pelos fabricantes. Seguir essas orientações é 

essencial para evitar as falhas, pois estudos são sempre realizados na fase de projetos para que 

os equipamentos operem dentro de parâmetros específicos. 

Os operadores devem ser treinados para entenderem os mecanismos e funções dos seus 

equipamentos e verem a importância de operá-los corretamente. Muitas vezes, os equipamentos 

são operados na velocidade ou sequência incorreta e os procedimentos padrão de acionamento 

e desligamento não são corretamente executados (XENUS, 1998). 

 

 Folgas 

 

As folgas podem ser definidas como espaçamentos existentes entre duas partes (junção) 

em movimento relativo.  

As folgas muitas vezes são necessárias, como por exemplo em junções móveis, para que 

haja movimento, mas estas também podem ocasionar falhas nos componentes se não forem 

mantidas dentro de limites aceitáveis. Quando as folgas são excessivas estas poderão 

promoveram vibrações e promoverá desgastes, ruídos, mal funcionamento e falhas. 

Existem várias medidas de prevenção de falhas ocasionadas por folgas excessivas, a 

principal delas é a lubrificação adequada. Esta promoverá uma película entre as partes móveis 

evitando desgaste e promovendo um melhor deslizamento. Outra medida é através de métodos 

preditivos, como o controle e acompanhamento dos níveis de vibrações dos equipamentos, 

análise de partículas e contaminantes nos lubrificantes. 

 

 Sujeira, objetos estranhos e condições ambientais desfavoráveis 

 

A presença de poeira, resíduos, contaminantes e matérias decorrente de abrasão 

presentes em partes dos equipamentos podem se tornar um fator relevante para que ocorra falha 
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em uma máquina. Todos promoveram desgaste e perda de material em junções e componentes 

como rolamentos.  

Para prevenção das falhas ocasionadas por esses fatores deve haver a utilização de 

sistemas de vedação eficientes, substituição periódica de lubrificantes ou acompanhamento 

preditivos, manter os equipamentos constantemente limpos. A limpeza é uma atividade básica 

de manutenção. 

Outro fator relevante na falha dos equipamentos são os ambientes desfavoráveis onde 

as máquinas operam. Estes ambientes muitas vezes promoverão degradação acelerada. São 

exemplos de ambientes prejudiciais as máquinas: na construção civil, as fábricas de cimento, 

onde a poeira é excessiva; na indústria do petróleo, as plataformas marítimas que estão sempre 

expostas à umidade e à maresia que atacam partes metálicas severamente; e na indústria 

siderúrgica, onde as temperaturas são elevadíssimas, fator muito relevante nas falhas por fadiga. 

Para amenizar os problemas ocasionados em ambientes agressivos se faz necessário 

sempre planos de manutenção e integridade de equipamentos, onde deve-se periodicamente 

tratar partes oxidadas, substituir vedações ressecadas, como o´rings, retentores e gaxetas 

poliméricas. 

 

4.1.13. Confiabilidade 

 

É definida como a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob 

condições especificas, durante um dado intervalo de tempo (NBR 5462, 1994). 

A confiabilidade de um item corresponde à sua probabilidade de desempenhar 

adequadamente o seu propósito especificado, por um determinado período e sob condições 

ambientais predeterminadas (FOGLIATTO, 2011). 

O estudo da confiabilidade envolve várias ferramentas que auxiliam a manutenção a 

manter um baixo nível nas taxas de falhas, e consequentemente uma alta disponibilidade de 

máquinas, equipamentos e processos. As principais são: o diagrama de causa e efeito (Ishikaua); 

análise do modo e efeito de falha (FMEA); análise da arvore de falhas (FTA). Todas essas 

ferramentas envolvem uma etapa importante na confiabilidade, a análise detalhada das falhas. 

Essa etapa nos proporciona o conhecimento que precisamos para evitar ou mitigar falhas 

futuras. 

A confiabilidade de um equipamento ou produto pode ser expressa segundo a 

distribuição exponencial (taxa de falhas constante), conforme apresentado na Equação 5 

(PINTO, 2001). 
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𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 (Equação 5) 

 

𝑅(𝑡) = 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡; 

𝑒 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑒 = 2,303 … ); 

𝜆 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠; 

𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜; 

 

4.1.14. Análise de Falhas 

 

Segundo Pelliccione (2012), a Análise de Falha é uma abordagem da Engenharia que visa 

determinar como, e porquê, um dado equipamento ou componente veio a falhar.  

Affonso (2012) diz que a quantidade de falhas de equipamentos mecânicos em uma 

indústria pode ser elevada a ponto de ficarem todos sobrecarregados com a tarefa de “apagar 

incêndios”, mas que para a otimização do gerenciamento dos equipamentos é necessário 

aprender as lições através de análises de falhas para evitar repetições. 

Cita ainda que a análise de falhas deve determinar os fatores que impediram que todas as 

fases da vida do equipamento fossem cumpridas. 

Affonso (2012) ainda cita os principais objetivos da análise de falhas: 

 Aumentar a confiabilidade operacional da planta, o que é feito aumentando-se a 

disponibilidade dos equipamentos; 

 Reduzir os custos de manutenção; 

 Reduzir os riscos de acidentes pessoais ou com equipamentos. 

Como visto anteriormente, as análises de falhas fazem parte das etapas que proporcionam 

o aumento da confiabilidade de sistemas e equipamentos. O mapeamento dos mecanismos, 

modos e as causas raízes atuantes nos problemas, são de grande importância para que possamos 

agir de forma preventiva proporcionando um alto nível de gerenciamento dos sistemas.  
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Desta forma, a utilização de uma ferramenta que proporcione uma boa análise das falhas é 

imprescindível. O FMEA se encaixa nessa necessidade, esta ferramenta de análise nos 

proporciona uma visão ampla das falhas e problemas que podem surgir nos equipamentos. 

 

4.1.15. FMEA 

 

Análise do modo e efeito de falha (FMEA) é uma ferramenta de gestão muito utilizada pela 

engenharia que revela os pontos fracos de um sistema ou de um produto, na qual fornece 

subsídios para as atividades de melhoria contínua, auxiliando na busca por excelência nos 

processos. Essa técnica auxilia a detectar e eliminar possíveis ocorrências de falha e fornece 

uma hierarquia de prioridades para as ações. 

Apesar dessa ferramenta ser bastante usada na fase de projeto, de forma a tentar prever 

possíveis falhas e reduzir riscos, utilizá-la para análise de falhas já ocorridas também promoverá 

benefícios e melhorias.  

A FMEA do produto auxiliará na correção dos principais modos potenciais de falha e seus 

respectivos efeitos. Fogliatto (2011) relata que fundamentalmente, a FMEA só é completada 

quando se encerra o ciclo de vida do produto. Pois é um processo de melhoria contínua. 

A FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) quando utilizada como técnica de 

confiabilidade tem como objetivos: (i) reconhecer e avaliar as falhas potenciais que podem 

surgir em um produto ou processo, (ii) identificar ações que possam eliminar ou reduzir a 

chance de ocorrência dessas falhas, e (iii) documentar o estudo, criando um referencial técnico 

que possa auxiliar em revisões e desenvolvimentos futuros do projeto ou processo 

(FOGLIATTO, 2011). 

A FMEA é útil para, a partir de um item, mapear todos os possíveis modos e efeitos de falha 

associados a esse item. 

Pode-se ainda aplicar a análise FMEA nas seguintes situações:  

• para diminuir a probabilidade da ocorrência de falhas em projetos de novos produtos ou 

processos;  

• para diminuir a probabilidade de falhas potenciais (ou seja, que ainda não tenham 

ocorrido) em produtos/processos já em operação;  
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• para aumentar a confiabilidade de produtos ou processos já em operação por meio da 

análise das falhas que já ocorreram; 

Gradela (2013) descreve que para aplicar a análise do FMEA é preciso relacionar todos os 

tipos de falhas que possam ocorrer, descrevendo para cada tipo suas possíveis causas e efeitos, 

relacionando as medidas de detecção e prevenção. Por fim, para cada causa de falha, serão 

atribuídos índices para avaliar os riscos e, através destes, medidas de melhoria poderão ser 

discutidas. 

Fogliatto (2011) descreve as etapas para o desenvolvimento do FMEA, que tem como 

produto final uma planilha descrevendo os componentes do estudo em questão, bem como os 

modos potenciais de falha de cada componente, efeitos, severidade, classificação para o 

processo, causas/mecanismos de falha, ocorrência, controles de prevenção e detecção, riscos e 

ações. A seguir foram detalhadas cada etapa para elaboração da tabela do FMEA. 

 

4.1.15.1. Desenvolvimento da FMEA 

 

O estudo propriamente dito deve se iniciar listando as características que o projeto deve 

satisfazer e aquelas que ele não precisa satisfazer. Quanto melhor a definição das características 

desejadas, mais fácil será identificar os modos potenciais de falha e as possíveis ações 

corretivas. Logo de início, o diagrama de bloco do item em estudo deve ser desenhado. O 

diagrama deve indicar as relações físicas e funcionais entre os elementos que compõem o item 

em estudo, homogeneizando terminologia, facilitando a visualização das interfaces e as 

discussões técnicas. 

A análise do FMEA é iniciada pelo preenchimento de uma tabela para facilitar e 

documentar o estudo. Os campos da tabela são descritos a seguir. 

 

 Cabeçalho 

Em geral, contém o número da FMEA, a identificação do item, o modelo ao qual ele 

corresponde, o departamento responsável pelo estudo, os dados do coordenador do estudo, os 

dados dos participantes e a data do documento. 
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 Item/Função 

 Esta etapa irá desdobrar o item em análise em todos seus componentes. Assim, as 

primeiras colunas compreendem a especificação do item e sua função. Isso pode exigir, por 

exemplo, quatro colunas: (i) subsistema, (ii) conjunto, (iii) componente, (iv) função. 

 

 Modos potenciais de falha 

Neste momento inicia o trabalho técnico propriamente dito, analisando o primeiro item 

e indicam-se modos de falha potenciais. Devem ser listados todos os modos potenciais de falha 

pertinentes a cada item ou função. Qualquer modo de falha cuja probabilidade de ocorrência 

não for praticamente nula deve ser listado. A relação deve conter inclusive aqueles modos de 

falha que só ocorrem em certas situações. 

 

 Efeitos potenciais de falha 

Nesta etapa serão descritos os efeitos. Em geral, a cada modo de falha corresponde um 

efeito. Contudo, pode haver exceções, em que um modo de falha provoca mais de um efeito. 

Os efeitos devem ser estabelecidos em termos do item específico que está sendo analisado. 

Conforme mencionado, existe uma relação de hierarquia entre os componentes. Por exemplo, 

o componente 1 pode quebrar por fratura, o que vai causar afrouxamento no componente 2, 

resultando em operação intermitente do sistema. 

 

 Severidade (S) 

Neste item é feita uma avaliação qualitativa da severidade do efeito, o nível pode ser medido 

por uma escala de 1 a 10, através da tabela a seguir. 
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Figura 1 - Quadro para escolha da escala de Severidade, Fonte: (FOGLIATTO, 2011). 

 

 

 Classificação 

Esta coluna pode ser usada para classificar qualquer característica do item que possa 

requerer um controle especial. Entre as possíveis classificações, podem aparecer: crítico para 

segurança, crítico para qualidade, alterada a função, alterada a condição de uso, itens novos 

(desenho / material) etc. É opcional a utilização de classificação. 

 

 Causas potenciais de falha 

Esta é uma das etapas mais importantes do estudo, na qual se busca identificar a raiz do 

problema de modo a facilitar os esforços de correção ou melhoria do projeto. A causa potencial 

de falha pode ser entendida como uma deficiência no projeto, cuja consequência é o modo de 

falha. Na medida do possível, devem ser listadas todas as causas/mecanismos de falha cuja 

probabilidade de ocorrência não seja praticamente nula. 

Causas de falha típicas são: especificação incorreta de material, vida útil inadequada, 

sobrecarga, lubrificação insuficiente, proteção insuficiente ao ambiente, algoritmo incompleto 

ou incorreto etc. Enquanto mecanismos de falha típicos, podem ser citados: fadiga, escoamento, 

instabilidade elástica, deformação lenta, desgaste, corrosão, fusão etc. 
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 Ocorrência (O) 

A ocorrência relaciona-se com a probabilidade que uma causa ou mecanismo venha a 

ocorrer. A avaliação da ocorrência também é realizada usando-se uma escala qualitativa de 1 a 

10. A escala relaciona-se com a taxa de falha, mas não é diretamente proporcional a esta última. 

A Tabela exposta na figura 2 apresenta o critério de avaliação sugerido. 

 

Figura 2 - Quadro para escolha da escala de ocorrência, Fonte: (FOGLIATTO, 2011). 

 

 

No caso em que dados quantitativos estão disponíveis (dados de campo ou resultados 

de uma análise de engenharia numérica/experimental), a seguinte fórmula também reproduz 

aproximadamente os valores de ocorrência (expressos na escala 0 a 10) a partir da taxa de falha 

estimada:          

 

𝑂𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
𝜆

10−6
)

0,2

 
(Equação 6) 

 

 Controles de prevenção e detecção 

Nesta etapa deve-se listar as atividades de prevenção do modo de falha ou a causa de 

falha em análise. Listando eventuais controles de prevenção, que correspondem àqueles que 

podem efetivamente reduzir a ocorrência da causa ou modo de falha. 
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 Controles de detecção (D) 

A detecção refere-se a uma estimativa da habilidade dos controles atuais em detectar causas 

ou modos potenciais de falha antes de o componente ou subsistema ser liberado para produção. 

Também é usada uma escala qualitativa de 1 a 10, onde 1 representa uma situação favorável 

(modo de falha será detectado) e 10 representa uma situação desfavorável (modo de falha, caso 

existente, não será detectado). 

Para reduzir a pontuação, é necessário melhorar os controles de prevenção e detecção 

presentes no processo. Como sempre, o critério de avaliação deve ser definido por consenso e, 

então, utilizado com consistência. Sugere-se a utilização do critério apresentado na Tabela 11.5. 

Os valores mais baixos (1 a 3) estão associados ao uso de dispositivos ou procedimentos à prova 

de erro. Os valores intermediários (4 a 6) estão associados ao uso de medições ou controle 

estatístico. Os valores mais altos (7 a 10) estão associados à inspeção visual, inspeções 

aleatórias ou mesmo inexistência de controle. 

 

Figura 3 - Quadro para escolha da escala de possibilidade de detecção,  

Fonte: (FOGLIATTO, 2011). 

 

 

 Risco (R) 

O risco (R) é calculado para priorizar as ações de correção e melhoria do processo. No 

cálculo do risco leva-se em conta a severidade, ocorrência e detecção. A fórmula em geral 
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empregada para a avaliação do risco é a multiplicação simples desses três itens, conforme 

segue:  

 

                     R = S × O × D (Equação 7) 

 

Em muitas aplicações, o valor de risco = 80 ou 100 é utilizado como limite para disparar 

ações de correção do projeto. 

 

 Ações recomendadas 

Objetivamente, as ações recomendadas representam o que será corrigido e melhorado 

no processo, constituindo o principal resultado da FMEA. Uma vez que os modos de falha 

tenham sido priorizados através do risco, as ações recomendadas devem se dirigir aos itens com 

maior risco. A intenção das ações recomendadas é reduzir os riscos, através da redução 

simultânea ou independente da severidade, da quantidade de ocorrências ou melhorando as 

formas de detecção. Independentemente do valor do risco, causas que afetam a segurança dos 

operadores devem ser eliminadas ou controladas por dispositivos de proteção. 

A importância de completar as ações recomendadas deve ser enfatizada. Todo o esforço 

da FMEA terá pouco valor se as ações recomendadas não forem efetuadas. 

Para realização da aplicação da confiabilidade é necessário um conhecimento do 

produto ou equipamento, pois é através deste conhecimento que será possível determinar os 

modos e as causas de falhas. 

As ações recomendadas podem contemplar a revisão dos procedimentos de manufatura 

e montagem, a incorporação de novos procedimentos, a incorporação de novos controles, o uso 

de tecnologias alternativas, o uso de projeto de experimentos para otimizar parâmetros do 

processo, o uso de manutenção autônoma, a intensificação das atividades de manutenção 

preventiva ou preditiva, modificação de rotinas, etc. 
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4.1.15.2. Limitações do FMEA 

 

Segundo (BRAGANÇA) a FMEA tradicional tem sido uma das ferramentas de avaliação 

de risco mais utilizadas pelas indústrias para definir ações corretivas e preventiva na ocorrência 

de erros e modos de falhas em sistemas, produtos, processos e serviços (apud Yang et al., 2011). 

No entanto é possível encontrar na literatura várias limitações à sua aplicação no procedimento 

para definição dos índices de risco e priorização das ações corretivas e preventivas (apud Liu 

et al., 2013). 

Algumas limitações citadas pelo autor e encontradas durante o desenvolvimento: 

 A importância relativa entre Severidade, Ocorrência e Detectibilidade não é tida em 

consideração; 

 A interdependência entre os vários modos de falha e seus efeitos se confundem; 

 Os três fatores de risco são difíceis de avaliar de forma precisa, quem avalia pode 

direcionar de forma tendenciosa alguns valores; 

 O Número prioritário de risco ignora o efeito da quantidade de produção; 

 O número prioritário de risco não considera pesos para os fatores. 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso consistiu de uma análise de confiabilidade de um componente mecânico, 

periférico de um motor de combustão interna de ciclo Otto movido a gás natural, utilizando 

uma ferramenta de gestão na engenharia, FMEA, para mapear os modos e efeitos das falhas 

deste equipamento.  

O componente escolhido para a análise foi um motor de partida pneumático do fabricante 

Ingersolrand, responsável pelo acionamento dos motores a gás do fabricante Waukesha e por 

grande parte das falhas desta máquina. 

Foi verificado através de levantamento do histórico de manutenção que um dos principais 

problemas nos motores a gás tratava-se de falhas no motor de partida, então surgiu a 

necessidade de um estudo mais detalhado dessas falhas.  

Este estudo teve o intuito principal de promover melhorias do sistema de partida dos 

motores a gás, a fim de reduzir as taxas de falhas e aumentar a confiabilidade.  

 

5.1. Conhecendo o equipamento 

 

Para realização e aplicação de estudos de confiabilidade é sempre necessário um 

conhecimento do produto ou equipamento, pois através desta informação será possível prevê 

os modos e efeitos das falhas. Além disso, a confiabilidade tem como característica a 

versatilidade, pois através de determinado número de dados é possível fazer uma abrangência 

para outros equipamentos.   

O motor de partida é um acessório ou periférico do motor de relevante importância, o 

mesmo tem a função de dar início ao primeiro ciclo do motor e retirá-lo da inercia.  A Figura 4 

apresenta o periférico do motor a gás. O componente do estudo em questão é um equipamento 

pneumático, composto basicamente por dois módulos, sendo um de força e outro de transmissão 

de potência. O módulo de força possui como componentes principais as palhetas, o rotor e o 

pinhão interno do rotor. Já o módulo de transmissão é uma parte mais complexa no motor de 

partida, onde possui vários componentes mecânicos interligados. Os principais são a 

embreagem de mandíbulas, o pistão, mola do pistão, o eixo do pinhão externo e o pinhão 

externo. A Figura 5 identifica todas as peças do motor de partida. 
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Figura 4 - Motor de partida Ingersoll rand SS815 

Fonte: (Site: Ingersollrandproducts.com, acesso em 02/2018). 

 

 

5.1.1. Principais Partes 

 

Como o motor de partida é composto de mais de 60 componentes, serão apresentados os 

principais, ou seja, os que apresentaram maiores taxas de falha. A Figura 5 destaca estes 

componentes. 

 

Figura 5 - Vista explodida do motor de partida 

Fonte: (Site: Ingersollrandproducts.com, acesso em 02/2018). 
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5.1.1.1.Rotor 

 

O rotor, item 13 da Figura 5, é um dos principais componentes do motor de partida. Este 

elemento é basicamente um eixo constituído de dois diâmetros diferentes, onde o maior destes 

possui rasgos abertos longitudinalmente no seu corpo, que tem por finalidade acondicionar as 

palhetas, e o menor diâmetro para montagem de rolamentos e acoplamento. Em uma das suas 

extremidades este possui rasgas transversais, que tem por finalidade permitir o acoplamento do 

pião interno. Nesta mesma extremidade há um furo roscado que permite a fixação do mesmo 

pião. 

Este componente, apresentado na Figura 6, tem por função principal transmitir o movimento 

de rotação a todas as partes giratórias do motor de partida. 

 

Figura 6 - Rotor do motor de partida 

 

 

5.1.1.2. Camisa 

 

A camisa, item 5 da Figura 5, é um componente metálico em forma de cilindro vazado, 

possuindo em seu corpo rasgos para entrada e saída do ar. O componente da Figura 7, tem por 

principal função conter e direcionar o ar comprimido para impelir o conjunto rotor/palheta.  
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Figura 7 - Camisa do motor de partida 

 

 

5.1.1.3. Palhetas 

 

As palhetas, item 15 da Figura 5, são componentes internos do motor de partida a qual 

possuem a função principal impulsionar/impelir o rotor, transformando a energia de pressão do 

ar comprimido em energia cinética. Este componente, apresentado na Figura 8, é fabricado em 

Celeron, um laminado composto a partir de resina fenólica e estruturados com aglomerados de 

algodão e fibra de vidro. São necessárias 5 palhetas para acionamento do MP. 

 

Figura 8 - Palhetas do motor de partida 

 

 

5.1.1.4. Pinhão interno do rotor 

 

O pinhão interno, item 20 da Figura 5, é uma pequena engrenagem de dentes retos. Este 

componente possui também um eixo com rasgos transversais em uma das extremidades, na qual 

tem função de acoplamento. O componente da Figura 9 é responsável por transmitir rotação e 

potência ao acoplar-se a engrenagem intermediária do motor de partida.  
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Figura 9 - Pinhão interno do rotor 

 

 

5.1.1.5. Engrenagem intermediária 

 

A engrenagem intermediária, item 62 da Figura 5, é uma engrenagem de dentes retos 

formada por uma engrenagem maior, na qual é responsável por acoplar-se ao pião interno 

do módulo de força, e por um eixo com extremidade fresada, que tem por finalidade 

transmitir o movimento rotativo para as engrenagens da embreagem e uma extremidade 

onde é montado um rolamento que dará estabilidade ao conjunto. 

 

Figura 10 - Engrenagem intermediária do motor de partida 

 

 

5.1.1.6. Mandíbulas da Embreagem 

 

A embreagem, item 42 da Figura 5, é um elemento de transmissão, de contato positivo do 

tipo denteada, composta por duas catracas que se acoplam e transmitem o movimento rotativo 

da engrenagem intermediária para o eixo do pinhão externo. Este componente é apresentafo na 

Figura 11. 
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Figura 11 – Mandíbulas da embreagem do MP 

 

 

5.1.1.7. Capa e mola da embreagem 

 

Esses elementos, itens 40 e 41 apresentados na Figura 12, também fazem parte da 

embreagem, a mola tem a função de manter a embreagem sob pressão e acoplada. A capa é 

o apoio ou base da mola. 

 

Figura 12 - Mola da embreagem 

 

 

5.1.1.8. Eixo do pinhão externo 

 

Esse eixo, item 53 da Figura 5, é um elemento de transmissão que recebe o comando do 

pistão para possibilitar o avanço do pinhão externo. Na montagem do conjunto, o eixo 

apresentado na Figura 13, é acoplado a engrenagem intermediária através do a embreagem 

denteada, da qual recebe o movimento rotativo. 
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Figura 13 - Eixo do pinhão externo do MP 

 

 

5.1.1.9. Pistão 

 

O pistão é o componente do MP que possibilita o avanço do eixo e consequentemente do 

pinhão externo. Este é acoplado ao eixo através de um rolamento e é acondicionado dentro da 

caixa de condução. O elemento apresentado na Figura 14 possui dois anéis instalados 

externamente que limitam o deslocamento durante retorno. 

 

Figura 14 - Pistão do motor de partida 

 

 

5.1.1.10. Caixa de condução 

 

A caixa de condução faz parte da carcaça do MP, sua função principal é servir como camisa 

para o deslizamento do pistão. Este componente, apresentado na Figura 15, também 

acondiciona a mola do pistão e o eixo do pinhão externo. Possui dois canais por onde o ar 

comprimido acessa a câmara do pistão. 
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Figura 15 - Caixa de condução 

 

 

5.1.1.11. Pinhão Externo 

 

O pinhão externo (Figura 16) é uma pequena engrenagem de dentes retos, com paredes 

internas fresadas, onde se alojam no eixo. Esse componente é responsável por transmitir rotação 

e potência ao acoplar-se a cremalheira do motor, afim de retirá-lo da inercia.  

 

Figura 16 - Pinhão Externo 

 

 

5.1.1.12. Carcaça 

 

Estes componentes (Figura 17) formam a estrutura do MP. Nesta são montados os 

mancais de rolamentos e engrenagens. São também responsáveis por acondicionar todos os 

elementos de forma a proteger partes móveis, conter e direcionar o ar, etc. 
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Figura 17 - Carcaça - tampa traseira (tt), corpo principal (cp), corpo intermediário (ci) 

 

 

5.1.1.13.  O´rings 

 

Os O´rings, componentes (8, 10A, 11, 27, 31, 36, 37, 50) apresentados na figura 5, são 

elementos de vedação, geralmente de material de borracha vulcanizada, na qual dão 

estanqueidade ao sistema de ar comprimido, impedindo a fuga do ar pressurizado. A Figura 

18 apresenta alguns desses elementos. 

 

Figura 18 - O´rings da camisa do MP 

 

 

5.1.2. Entendendo a mecânica interna do motor de partida 

 

Para entender as falhas é de suma importância compreender toda a mecânica do 

funcionamento de um equipamento, desta forma torna-se mais fácil prevê como estes podem 

falhar, permitindo assim o desenvolvimento de dispositivos que possam amenizar estas falhas. 

O motor de partida foi dividido em dois módulos para melhor compreensão de seu 

funcionamento. Um deles classificamos como módulo de engrenamento e o outro como módulo 

de força. 
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5.1.2.1. Módulo de engrenamento 

 

Este módulo, representado na figura 19, é constituído primeiramente pela engrenagem 

intermediária, que é o elo entre o módulo de engrenamento com o módulo de força. A 

engrenagem maior, pertencente a este componente, acopla-se com o pião interno do módulo de 

força, e ao eixo do pinhão externo pela extremidade fresada de seu eixo através de uma 

embreagem. Uma das catracas da embreagem, é montada na extremidade fresada da 

engrenagem intermediaria e a outra catraca é montada no interior do eixo do pinhão externo. 

Junto as catracas, é montada a mola da embreagem, que mantêm unidas as duas mandíbulas 

deste acoplamento. As mandíbulas são dentes nas faces das catracas que através destes é 

transmitido o movimento, da catraca presa ao eixo fresado da engrenagem interna para a catraca 

presa no diâmetro maior do furo no eixo do pinhão externo, que também é fresado. O eixo do 

pinhão externo por sua vez é montado dentro do pistão, acoplando-se neste através de um 

rolamento, que é montado no eixo com interferência e alojado dentro da cabeça do pistão com 

certa folga. Um anel elástico limita e prende o rolamento dentro do pistão. O pistão como 

principal componente guia, é acomodado dentro da caixa de condução. A caixa que faz parte 

da carcaça também tem a função de camisa, para o pistão deslizar. A frente do pistão existe 

também uma mola de compressão que tem a função de manter o pistão retraído, bem como o 

eixo e o pião externo. 

 

Figura 19 - Detalhe do módulo de engrenamento ou de transmissão de potência 

Fonte: (Site: Ingersollrandproducts.com, acesso em 02/2018). 
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5.1.2.2. Módulo de Força 

 

 O módulo de força, representado na figura 20, é a parte do motor de partida que 

impulsionará todo o conjunto. Este módulo está unido a engrenagem intermediaria, do módulo 

de engrenamento, pelo pinhão interno, item 20. O pinhão interno é unido ao rotor por rasgos 

transversais existentes nos eixos de ambos os componentes e por um parafuso allen, item 19. 

Tanto os rasgos como o parafuso são necessários para a transmissão de torque. O rotor por sua 

vez, item 13, é quem recebe o torque proporcionado pela força do ar atuante nas palhetas, item 

15. Esses componentes são encaixados nos rasgos longitudinais do corpo do rotor, montadas 

com certa folga, permitindo assim que se retraiam e sejam expelidas pela força centrifuga 

durante o giro. O rotor ainda, é montado dentro da camisa, item 5, de forma excêntrica, pois na 

parte mais distante da parede da camisa, as palhetas são expelidas e se retraem na parte mais 

próxima das paredes. A camisa é encaixada sob medida dentro da carcaça principal, item 1, 

ajustadas pelos O´rings de vedação, item 8. Nos mancais, itens 9 e 16, são montados os 

rolamentos do rotor, estes são encaixados na tampa traseira, item 2, e na carcaça intermediária, 

item 58. Todo o conjunto e fixado por parafusos, itens 4. 

 

Figura 20 - Módulo de força 

Fonte: (Site: Ingersollrandproducts.com, acesso em 02/2018). 
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5.1.3. Funcionamento do motor 

 

O funcionamento do motor de partida se inicia quando uma válvula de controle (Figura 

22) atua liberando o ar para o módulo de engrenamento. Quando o ar acessa a caixa de condução 

do pistão pelo orifício de entrada da carcaça, este faz o pistão avançar, vencendo a força da 

mola de compressão, guiando assim ao mesmo tempo, as partes móveis do módulo de 

engrenamento. Como o eixo de transmissão está acoplado ao pistão este também é empurrado 

para frente, juntamente das mandíbulas da embreagem montadas em seu interior, quando o 

pistão se desloca. As catracas deslizam sobre o eixo da engrenagem intermediaria quando são 

puxadas pelo eixo. Por fim todo conjunto móvel do módulo de engrenamento se projeta para 

frente forçando o pião externo a se acoplar a cremalheira do motor a gás. Quando esse conjunto 

se desloca, libera a passagem do ar por um orifício dentro da caixa de condução, até uma válvula 

que comanda a liberação de ar comprimido para o módulo de força, girando o motor até atingir 

a rotação de 250 rpm. Próximo a cremalheira do motor possui um sensor de rotação que mede 

a velocidade da cremalheira, e é esta quem envia o sinal para o painel do motor a gás com a 

informação para que a válvula de controle do sistema de alimentação de ar feche, cortando 

assim o fornecimento do ar do módulo de engrenamento. O pistão então retorna forçado pela 

mola de compressão. A alimentação do ar para o módulo de força é cortada quando se fecha as 

válvulas manuais terminando assim todo o movimento mecânico das partes internas do motor 

de partida.  

 

5.1.4. Resumos de funções dos componentes 

 

Affonso (2012) diz que a função do componente ou equipamento deve ser considerada 

nas análises de falhas destes, uma vez que conceituamos falha como a ocasião em que o 

componente ou equipamento não é mais capaz de executar a sua função com segurança. 

A Figura 21, foi elaborada para resumir o que foi apresentado com relação as funções 

dos componentes principais do motor de partida das Figuras 7 e 8. 
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Figura 21 - Árvore de funções para os principais elementos 

 

 

Para entender as falhas ocorridas neste componente do motor é necessário verificar 

todas as variáveis que envolvem o motor de partida, que vão desde o funcionamento das partes 

internas até a verificação do processo de instalação dos sistemas de alimentação e distribuição 

de ar comprimido. A partir destas informações entender os mecanismos de falha presentes que 

podem surgir durante o funcionamento. 

 

5.1.5.  Sistema de alimentação de ar 

 

Em todos os sistemas de ar comprimido são necessários alguns componentes 

importantes para o suprimento e tratamento do ar antes da sua utilização.  

Na instalação do motor de partida também não é diferente, a Figura 2 mostra as 

recomendações do fabricante, concernente a instalação de equipamentos estacionários.  
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Figura 22 - Instalação em motores estacionários 

Fonte: (Site: Ingersollrandproducts.com, acesso em 02/2018). 

 

 

O ar utilizado nos motores de partida é fornecido por compressores alternativos ou 

compressores do tipo parafuso, a qual comprimem o ar em vasos utilizados como reservatórios, 

mantendo o ar a uma pressão de aproximadamente 12 kgf/cm². Quando é necessário partir os 

motores a gás, o ar é então liberado do vaso para o sistema de partida por válvulas tipo esfera, 

chegando até o sistema apresentado na Figura 22. O ar deve passar primeiro por uma válvula 

reguladora de pressão, para que a pressão de 12 kgf/cm² do vaso seja reduzida para a pressão 

recomendada pelo fabricante. O manual do fabricante indica para verificarmos nas plaquetas a 

pressão recomendada de projeto. A figura 23 indica uma pressão de 150 psi aproximadamente 

10,5 kgf/cm². Após a saída da válvula reguladora de pressão a ar deve passar por uma válvula 

de alivio de segurança, calibrada com um set abaixo do máximo permitido para o MP, pois em 

caso de superpressão no sistema, essa válvula é um segundo nível de proteção, atuando apenas 

em casos onde a válvula reguladora de pressão não funcione. Após a válvula de segurança o ar 

segue para uma válvula relé que controla o fluxo de ar para o motor de partida, nesta o ar segue 

pela via superior até a entrada de avanço do MP, onde o pistão é acionado avançando o pião. 

Quando o pião se acopla a cremalheira do motor, internamente o pistão permite a passagem do 

ar até a porta de saída do MP, onde o ar segue o fluxo até a válvula de controle. A válvula de 



51 

 

controle precisa ser acionada pelo operador para liberar o ar até a válvula relé para que esta 

comute liberando o ar pressurizado até o módulo de força, afim de rotacionar o conjunto 

rotor/palhetas. Mas antes de chegar até o módulo de força o fabricante recomenda a instalação 

de um copo lubrificador, para que o ar ao passar por este, carreei parte do óleo, fazendo com 

que ao impelir as palhetas venha a lubrificar as mesmas e a camisa. Quando o conjunto rotor/ 

palhetas, gira, faz com que o pinhão externo transmita rotação para a cremalheira retirando-o 

da inercia. Ao atingir uma rotação de 250 rpm, um sensor de rotação que mede a velocidade da 

cremalheira, envia o sinal para o painel do motor a gás com a informação para que a válvula de 

controle do sistema de alimentação de ar feche, cortando assim o fornecimente do ar ao módulo 

de engrenamento. O pistão então retorna forçado pela mola de compressão. A alimentação do 

ar para o módulo de força é cortada quando fecha-se as válvulas manuais terminando assim 

todo o movimento mecânico das partes internas do motor de partida.  

 

Figura 23 - Plaqueta do motor de partida 
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6. RESULTADOS E DISCUSÕES 

6.1. Explorando o histórico de manutenção 

 

O estudo se iniciou pelo levantamento dos principais modos de falhas dos motores a 

gás. Utilizando o método investigativo de análise de ordens de manutenção arquivadas 

digitalmente bem como entrevista de mecânicos experientes. Posteriormente, os dados foram 

organizados em planilhas separadas por equipamento, detalhando após análise do arquivo 

digital, partes afetadas e datas, a fim de verificarmos os tempos médios entre as falhas das 

máquinas. 

O total de ordens de manutenção analisadas foi de 741, que incluíam ordens de 

manutenções preventivas e ordens de manutenções corretivas. Foram encontradas ao todo no 

histórico 88 falhas neste componente durante o intervalo estudado.  

Os filtros aplicados nas ordens de manutenção de 5 motores entre os anos de 2012 e 

2017, indicaram que uma das principais falhas ocorriam nos motores de partida pneumáticos. 

Na figura 24 são apresentadas todas as ordens que apresentaram falha nos motores de partida, 

totalizando 88 ordens. 

 

Figura 24 - Falhas ocorridas nos MP´s entre 2012 e 2017 

Fonte: (SAP R/3, 2018). 
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As máquinas A, B, C e E são motores turbinados e as máquinas D, F e G são motores 

aspirados. 

Por motivos de segurança da informação os números reais das ordens de manutenção bem 

como códigos e informações específicas dos equipamentos, foram modificados ou omitidos. 
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6.2. Estatística das falhas 

 

Para a análise foram verificadas todas as ordens de manutenção, incluindo corretivas, 

preventivas e preditivas executadas em 7 motores em um período de 5 anos, de 2012 a 2017. 

A análise realizada nos cinco motores de combustão interna mostrou que apesar dos motores 

de partida serem componentes solicitados com baixa frequência, se comparados com outras 

partes como por exemplo correias, o número de falhas neste elemento se apresentou elevado. 

Os motores de partida são acionados em média uma vez por semana, podendo variar de acordo 

com a necessidade. 

A Figura 25 demostra a estatística de falhas por máquina, durante todo o período 

estudado. 

 

Figura 25 - Estatística das falhas em relação ao MP 

 

 

Percebe-se que o percentual de falhas apenas no motor de partida, chegou a 18,34% em 

um dos motores a gás, e que considerando todas os problemas ocorridas em cinco anos, essas 

falhas representaram 11,88%, confirmando a importância destas na redução da confiabilidade 

do sistema. 

Analisando ainda o histórico de falhas dos motores de partida, foi possível encontrar as 

taxas de falhas de todos os equipamentos, e a partir das ordens de manutenções apresentadas na 
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Figura 24, verificarmos a confiabilidade dos MP´s. O quadro da tabela 1 apresenta os dados 

encontrados. 

 

Tabela 1 - Tratamento dos dados de taxas de falhas 

 

  

A partir de um padrão de falhas foi possível verificar através do MTBF (Mean time 

between failures) ou TMEF (Tempo médio entre falhas) que os motores de partida falhavam 

em média a cada 3975 horas, aproximadamente, 4000h. 

Os motores a gás passam por manutenções preventivas a cada ciclo de 2000h, 4000h, 

8000h, 24000h e 48000h. Portanto considerando uma taxa de falhas constante, e analisando a 

confiabilidade para esses períodos, temos: 

 

Tabela 2 - Estudo de confiabilidade 

 

 

Para ciclos iguais ou maiores do que 24000 horas as confiabilidades de todos os motores 

de partida se aproximam ou é zero. Esse fato possivelmente se deve ao envelhecimento e 
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desgastes de componentes. Os dados apresentados podem gerar compreensões errôneas, mas 

representam estatisticamente a realidade das informações colhidos. Para melhor visualização 

dos dados da tabela 2, apresentamos o Figura 26. 

Outro dado importante é que no equipamento C, a partir de ciclos de 24000 horas e de 

de 4 dos 7 equipamentos a partir 48000 a confiabilidade não existe. 

Podemos também perceber da análise do gráfico 2 que a partir de ciclos de 8000h a 

confiabilidade dos MP´s tem uma queda acentuada, principalmente na máquina C. 

 

Figura 26 - Confiabilidade para vários períodos 

 

 

 Apesar da confiabilidade média nos ciclos de 2000 horas ser razoavelmente baixa 

próximo dos 70%, ainda assim se mostrou muito acima dos demais períodos. 

 Sabemos que confiabilidade é a probabilidade de um equipamento desempenhar sua 

função. Então, analogamente o complemento trata-se da probabilidade desse equipamento 

falhar, ou seja, não desempenhar sua função. Portanto, para melhor compreensão do estudo 

apresentamos na Figura 27, as probabilidades de falha para os mesmos períodos. 
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Figura 27 - Estudo das probabilidades de falhas 

 

 

 É notável que em ciclos acima de 24000 existe grande probabilidade dos MP´s falharem, 

pois se aproximam de 100% de chance. 

Em ciclos de 2000 horas a probabilidade é bem menor, apresentando-se maior na 

máquina C, com 59,88%.  

Como a probabilidade de falha encontrada na máquina C foi relativamente alta, no 

período de 2000h, se comparada com as demais máquinas no mesmo período, verificou-se que 

poderia estar ocorrendo problemas específicos nesse equipamento. Após uma inspeção, 

encontrou-se que a programação que controlava o retorno do pinhão externo estava errada, onde 

era necessário o retorno quando o motor atingisse 250 rpm, este estava retornando a 180 rpm 

não permitindo assim que o motor atingisse a rotação ideal, tendo que proporcionar muita mais 

partidas, até que o motor funcionasse. 

Depois de justificado por que agir nesses equipamentos, surge a pergunta, onde agir? 

Portanto para responder essa questão, foram verificadas nas ordens de manutenção quais as 

partes foram mais afetadas durante as falhas nos motores de partida, de forma a mapear os 

possíveis pontos de melhoria. 
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Como não foi possível realizar filtros no sistema informatizado que arquivam as ordens 

de manutenção com relação as partes afetadas, foi necessário ler todas as inscrições feitas à mão 

pelos mecânicos nos arquivos encontrados.  

Com os dados apresentados podemos verificar o melhor período para intervenções 

nesses equipamentos, e tentar evitar a falha. 

 

6.3. Principais falhas 

 

Verificou-se que entre as 88 falhas no motor de partida, 4 elementos se destacaram, sendo 

3 do módulo de força e um do módulo de engrenamento. 

Analisando o gráfico da Figura 28 podemos perceber que os componentes que mais 

falharam foram as palhetas, pertencentes ao módulo de força, seguido dos rolamentos e oring´s 

do mesmo módulo, bem como o pião externo do módulo de engrenamento. Neste gráfico ainda 

podemos destacar também o percentual de ordens que não informam as partes afetadas, 

caracterizando também um problema a ser tratado. 

 

Figura 28 - Estatística de partes afetadas 
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Durante a pesquisa foi possível acompanhar e registrar algumas das principais falhas 

recorrentes. Com as análises de falhas dos componentes que perderam sua função principal ou 

que operavam sem segurança, realizamos o desenvolvimento da FMEA. 

 

Figura 29 - Principais partes afetadas 

 

 

6.3.1. Falha de palhetas 

 

No gráfico da Figura 28 podemos verificar que das 88 ordens, que estavam presentes falhas 

em motores de partida, 38 apresentaram problemas de palhetas, ou seja 43,18%.  

As principais falhas deste componente foram ocasionadas principalmente por desgastes de 

fadiga gerada na tensão de contato, abrasão, trincas e fraturas.  

As palhetas apresentadas na Figura 30 falharam após apenas 5 partidas consecutivas da 

máquina, onde o rotor encontrava-se com desgastes nos rasgos de encaixe das palhetas, 

ocasionando uma distribuição não uniforme da força de cisalhamento, concentrada as tensões 

apenas do lado esquerdo da palheta, posteriormente causando trincas e a fratura. 

 

Figura 30 – Falha em palhetas - fraturas 
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Para uma melhor compreensão das falhas ocorridas nas palhetas, seria necessário um estudo 

mais aprofundado sobre a influência do óleo e da água presentes no ar comprimido. 

Aparentemente percebeu-se impregnações e fragilidade das mesmas. 

 

Figura 31 - Palhetas com impregnação de óleo 

 

 

6.3.2. Falha de rolamentos do módulo de força 

 

Os rolamentos são componentes mecânicos que tem por função principal proporcionar grau 

de liberdade de rotação nas junções de apoio, geralmente entre eixos e mancais, minimizando 

a área de contato e consequentemente a fricção. 

Na Figura 28, identificamos que este elemento falhou 27 vezes dentro das 88 falhas, 

correspondendo 30,68% da amostragem. 

Este elemento pode apresentar vários mecanismos de falha devido sua forma construtiva 

complexa. Os principais mecanismos de falha encontrados nos rolamentos do motor de partida 

foram basicamente, oxidação e corrosão ocasionadas, possivelmente, devido a umidade do ar 

comprimido, desgastes por abrasão de pistas e esferas ocasionados pela degradação da graxa, 

proporcionando falha de lubrificação, aquecimento e diminuição do limite de escoamento do 

material. Estes mecanismos proporcionaram engripamento e travamento.   

Os rolamentos apresentados na Figura 32 foram retirados do módulo de força de um motor 

de partida, estes apresentavam corrosão externa e interna. A selagem não evitou a degradação 

da graxa e corrosão, ocasionada possivelmente por água presente no ar comprimido. Devido a 

corrosão os rolamentos giravam com dificuldade. 
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Figura 32 – Falha em rolamentos - Corrosão 

 

 

6.3.3. Falha do pião externo 

 

Segundo o histórico de manutenção o pião é um dos componentes do motor de partida mais 

susceptíveis a falhas, tendo apresentado 22 falhas em 88 problemas, conforme apresentado na 

Figura 28, um percentual de 25% das falhas nos MP´s em 5 anos. 

As condições de atrito e impacto, proporcionaram como principais modos de falhas no pião, 

desgastes de dentes e consequente aumento na folga de engrenamento (backlash), podendo 

gerar também erros posicionais indesejáveis, concentrações de tensões. Deformações durante o 

acoplamento, ocasionando além do aumento de tensões, tricas e fraturas. 

 A Figura 33 apresenta fraturas frágeis na parte frontal dos dentes que entram em contato 

com a cremalheira durante o acoplamento. 

 

Figura 33 - Falha em Pião Externo - Fratura de dentes 
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 Como citado anteriormente os impactos durante o acoplamento vão gerar deformações 

e as concentrações de tensão vão provocar a fratura frágil do pinhão externo, pois este por 

possuir paredes delgadas é temperado e sua totalidade se tornando um material duro e 

quebradiço. Sua forma construtiva interna também é propicia a concentrações de tensões, onde 

existe hélices necessárias para a transmissão de rotação e potência do eixo para o pinhão, essas 

hélices têm cantos vivos, e é onde geralmente se iniciam as trincas. 

 A figura 34 apresenta uma falha por fratura frágil iniciada no canto da hélice interna, 

local de cantos vivos e concentrações de tensões. 

 

Figura 34 - Pinhão externo - falha por fratura frágil 

 

 

As falhas nos piões externo também provocam defeitos nos eixos onde se acoplam, 

quando estes fraturam não transmitem as cargas uniformemente, sobrecarregando alguns dentes 

da hélice mais do que os outros, provocando trincas e fratura do material. A figura 30, demostra 

um problema gerado a partir das falhas em pião externo. Nesses casos não se recomenda a 

reutilização do eixo, visto que as deformações podem induzir novas falhas. 
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Figura 35 - Eixo do pião externo - hélice com dentes deformados 

 

 

6.3.4. Falha em O´rings 

 

O´rings são elementos elastoméricos que possuem como principal função a vedação. São 

utilizados nos motores de partida para reter o ar dentro da camisa bem como proteger a área dos 

rolamentos e engrenagens da umidade presente no ar comprimido. 

Representam uma das falhas mais frequentes, segundo os históricos de manutenção. As 

falhas nos O´rings não provocam a parada do motor de partida, mas ocasionam mal 

funcionamento e baixa potência devido fuga de ar reduzindo a pressão de acionamento das 

palhetas.  

Os mecanismos de falha mais comuns encontrados nesses componentes foram: 

Deformação permanente ou achatamento: problema apresentado na Figura 36, provocado 

por canais mal projetados, utilização de diâmetro errado, ou após haver sido mantido 

comprimido por um determinado tempo e a uma determinada temperatura. Uma característica 

deste tipo de falha são superfícies planas deixadas após desmontagem do elemento. Como os 

O´rings são adquiridos direto do fabricante e os alojamentos são confeccionados de fábrica bem 

como forma medidos, foram descartadas a utilização de diâmetro errado e canais mal 

projetados. 
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Figura 36 - Defeito de O´ring -  "achatamento" 

 

 

Mordiscamento: Essa falha é geralmente ocasionada pela extrusão de uma porção do 

material que ao ser deformado escoa e é expulso do canal sendo pressionado na junção das 

partes que serão vedadas, cisalhando pequenas lascas do O´ring. Esse problema ocorre devido 

a erros de montagem ou ainda pela utilização de o´rings com diâmetro acima do projetado para 

o canal. A figura 37 apresenta um dos o´rings encontrados com esta falha. 

 

Figura 37 - Falha em O´ring - "mordiscamento" 
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O´ring partido: é a falha mais severa nesses materiais pois sua função é perdida em sua 

totalidade, ou seja, não ocorre mais vedação do sistema. Para os motores de partida esse tipo de 

falha irá ocasionar vazamentos de ar em excesso gerando perda de potência durante a partida 

da máquina. Outro problema é a contaminação de outras partes do motor de partida pelo 

umidade presente no ar sob pressão, geralmente oxidando rolamentos e lubrificantes das 

engrenagens internas. A figura 38 apresenta uma das falhas encontradas. 

 

Figura 38 - Falha de O´ring partido 

 

 

6.3.5. Falha em camisa do motor de partida 

 

Apesar das falhas nas camisas terem ocorrido com pouca frequência no histórico de 

manutenção analisado, acredita-se que problemas neste componente podem ter ocorrido várias 

vezes, devido o contato direto com o ar úmido, o atrito com as palhetas, etc.  

Os principais modos de falhas apresentados nesse componente durante o estudo, foram:  

 Desgastes de partes internas da camisa: 

 Provocados pelos mecanismos de oxidação, abrasão e corrosão, ou seja, óxidos são 

formados naturalmente na superfície dos materiais metálicos, mas quando são submetidos a 

abrasão esses óxidos são desgastados expondo novamente a superfície. Então a água presente 

no ar comprimido é aspergida nas paredes internas ficando ali enquanto o motor aguarda uma 

nova partida, provocando assim a corrosão. Como os motores de partida são acionados em 
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média uma vez por semana, é possível que a corrosão evolua e forme carepas decapando a 

superfície corroída, e quando funcionado novamente as palhetas entram em contato com essa 

superfície agravando o desgaste.  A Figura 39 mostra o desgaste aparente. 

 

Figura 39-Desgaste de camisa - Corrosão e Abrasão 

 

 

 Trincas das paredes da camisa. 

Esse modo de falha tem como causa raiz tensões de compressão acima do limite de 

resistência do material, gerados a partir das falhas das palhetas, ou seja, quando ocorre a quebra 

das palhetas e os detritos se interpõem entre o rotor e a camisa ocasionando prensamento e 

consequentemente “trancos”. Esse tipo de falha como apresentado na Figura 40, pode gerar 

ruptura e falha catastrófica. 

 

Figura 40 - Falha por trinca em camisa 

 



67 

 

6.3.6. Falha em Rotor 

 

Da amostra, as falhas em rotor representaram 4,55%, número razoavelmente baixo em 

comparação as principais falhas. Mas acredita-se que podem ter ocorrido mais falhas neste 

componente, pois há um contato direto com as palhetas, principal item nas falhas.  

Foi possível ainda verificar durante o estudo alguns modos de falha nos rotores. São eles: 

 Deformação e desgaste de extremidade do eixo 

A extremidade que se acopla ao pião interno apresentou deformações e perda de material 

devido ao contato abrasivo. O desgaste só foi possível devido a folga do parafuso que fixa o 

pião interno ao eixo rotor. A rosca interna do eixo também apresentou filetes desgastados. 

 

Figura 41 - Falha em rotor - Extremidade do eixo com desgaste 

 

 

Essa falha não provocou parada do motor de partida, só foi percebida devido à manutenção 

em outro componente, mas poderia provocar a falha das engrenagens internas devido a folga 

em excesso. 

 Deformação e desgaste de rasgos longitudinais 

Um problema menos frequente e menos grave é o desgaste da região interna dos rasgos 

longitudinais que acondicionam as palhetas. Esse modo de falha ocorre devido ao atrito das 

palhetas com as paredes do rasgo durante o acionamento do MP. Contudo este modo de falha 

pode provocar um dano maior no rotor, pois o desgaste proporciona uma distribuição não 

uniforme nas tensões de cisalhamento nas palhetas, ou seja, podem ocorrer concentrações de 

tensões em um certo ponto da palheta provocando sua deformação e ruptura. Os detritos das 

palhetas quando prensados contra as paredes da camisa ocasionam deformações tanto no rotor 
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como nas paredes da camisa. A Figura 42 apresenta uma deformação da aba do rasgo 

longitudinal ocasionado pela quebra das palhetas e prensamento dos detritos desta contra a 

camisa. 

Figura 42 - Deformação no rotor 

 

 

6.3.7. Falha em catracas da embreagem 

 

A embreagem é um dos elementos que absorvem os maiores esforços durante a partida 

das máquinas, o alto torque desenvolvido no sistema e transmitido através das estrias e 

dentes de contato positivo. 

Os principais modos de falhas incluem, desgastes por tensão de contato de mandíbulas, 

devido falha de lubrificação, ou ainda desgastes por abrasão. 

 

Figura 43 - Desgastes e deformações de mandíbulas 
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Falhas na embreagem ainda incluem deformações, trincas e ruptura frágil e por fadiga 

de mandíbulas. As deformações ocorrem devido a impactos entre as mandíbulas, geralmente 

ocasionados quando são realizadas partidas consecutivas com o motor ainda em movimento. 

Apesar do impacto principal ocorrer no pião externo, o “tranco” é transferido a todos os 

engrenamentos internos. As trincas e rupturas são consequências de impactos em materiais 

frágeis. A Figura 44 apresenta uma falha por fratura. 

 

Figura 44 - Fratura de mandíbula da embreagem 

 

 

6.3.8. Falhas não registradas 

 

Um grande problema identificado durante a avaliação dos históricos de manutenção dos 

motores de partida foi que muitas das falhas ocorridas não foram detalhadas, ou seja, 

componentes que apresentaram falha foram reparados ou substituídos sem o devido registro. 

No gráfico da Figura 28 verificamos que 32,95% das falhas não foram devidamente 

registradas. Isso dificulta qualquer estudo que a engenharia precise realizar. 

Sabemos que manutenções que não são registradas não recebem um tratamento posterior 

adequado, e nem proporcionam disseminação do conhecimento. 

As falhas quando não são registradas, podem ocorrem novamente, repetindo-se 

ciclicamente. Até que se perceba a necessidade de registro muitas falhas terão ocorrido. 
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6.4. FMEA dos motores de partida 

 

Basicamente, para evitar a ocorrência das falhas nos equipamentos, é necessário identificar 

todas as situações que podem causá-las e suas consequências para o equipamento e para a 

produção, como por exemplo, interrupções no processo produtivo, defeitos nos produtos, 

acidentes e poluição ambiental, dentre outras. Quanto melhor o conhecimento das relações de 

causa e efeito que levam à ocorrência das falhas, maiores serão as chances de estabelecer boas 

ações preventivas, (Xenus, 1998). 

O produto do estudo da FMEA nos proporcionou exatamente os modos de falha e os seus 

efeitos, de forma que foi possível desenvolver ações preventivas, através de rotinas de inspeção 

e manutenção, para tentar reduzir as possibilidades dessas falhas se repetirem. 

Para compreensão da Tabela 4 consultar Figura 45 e Tabela 3, nesta estão descritos os 

componentes estudados. 

 

Figura 45 - Corte - Componentes internos do motor de partida 
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Tabela 3 - Descrição de peças 

 

 

As Tabelas 4 e 5 apresentam o resultado do FMEA, onde foram listados os modos de falhas 

bem como os efeitos destes para o motor de partida. Para tomar ações efetivas também foi 

preciso descrever a causa raiz a de cada problema mapeado.
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Tabela 4 - FMEA do MP - Módulo de força 
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Tabela 5 - FMEA do MP - Módulo de Engrenamento 
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6.5. Ações a partir do FMEA  

 

XENUS (1998), cita que a atuação de muitas equipes de manutenção tem se limitado 

somente à eliminação dos sintomas da falha, visando a retornar o equipamento às condições de 

operação sem demora e minimizar os prejuízos com as paradas da produção. Esta prática ainda 

é comum em muitas empresas. Poucas equipes de manutenção se habituaram a introduzir 

melhorias nos equipamentos, como resultado da ocorrência de falhas, tornando-os melhores do 

que eram antes. Este é o princípio da melhoria contínua, ou “Kazen” dos equipamentos.  

Cita ainda que ao invés de simplesmente dar seu trabalho por terminado após tomar ações 

corretivas as equipes de manutenção devem ser incentivadas e treinadas a buscar soluções que 

melhorem os equipamentos, com o objetivo de torna-los mais resistentes, mais duráveis e 

menos susceptíveis a falhas. 

O tipo de manutenção aplicada a um equipamento influencia diretamente na taxa de falhas. 

Se ações preventivas são implantadas certamente muitas falhas serão evitas ou postergadas.  

Analisando os históricos de manutenções conseguimos verificar que atualmente o tipo 

de manutenção aplicada aos motores a gás, onde são instalados os motores de partida, são 

manutenções preditivas, preventivas e corretivas, mas o motor de partida não está incluso em 

nenhuma das rotinas de manutenção preditiva ou preventiva, sendo efetuadas apenas 

manutenções corretivas.  

Branco Filho (2008) diz que o uso da estratégia de manutenção corretiva apenas leva a 

uma contínua e lenta degradação das máquinas e da instalação onde poderá acontecer perda de 

produção, risco à integridade das instalações, risco de degradação do meio ambiente e, ainda, o 

que é mais grave, trazer riscos à vida humana, não só dos empregados, mas também dos clientes 

e usuários dos produtos. Internamente, o ambiente é tenso, as pessoas trabalham por demais 

preocupadas com o próximo problema e muitas vezes fazendo improvisações.  

Usando este tipo de estratégia, a frequência e os níveis de acidentes são mais elevados 

que em outras estratégias. Conflitos entre manutenção e operação acabam sendo uma constante, 

uma vez que aparecem desculpas sobre a causa do mau funcionamento e porque o trabalho não 

foi concluído. 

O fato de que apenas manutenções corretivas foram aplicadas aos MP´s, demostrou que 

as taxas de falhas nesse componente poderiam ser reduzidas, se fossem inclusas pelo menos 
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rotinas de inspeções e de manutenções preventivas. Portanto desenvolver o estudo detalhado 

destas falhas foi necessário, de forma que pudéssemos entende-las e direcionássemos os 

esforços preventivos para os elementos mais susceptíveis.  

Diante das justificativas de porquê realizar o estudo das falhas e onde agir, foi possível 

propor rotinas de inspeção e manutenção, ou seja, o que fazer para tentar reduzir as 

possibilidades de falha. 

Mas gerar um plano de manutenção não pode ser um exercício aleatório é preciso direcionar 

as tarefas de forma que se proporcione uma redução dos efeitos gerados pelos mecanismos 

mapeados.  

O conhecimento para direcionar as ações efetivas podem ser adquiridas de duas formas, 

uma na fase de projeto e outra após o funcionamento dos equipamentos durante um certo tempo. 

Na primeira faz-se uma estimativa do que poderá ocorrer de acordo com experiências 

adquiridas e na segunda a informação já é real e mais confiável, adquirida pelo histórico de 

falhas já ocorridas.  

Portanto planos de manutenções gerados a partir de falhas já ocorridas e mapeadas 

proporcionaram maiores benefícios.  

 

 Plano de manutenção 

Como os motores de partida são apenas periféricos de máquinas maiores, planos de 

manutenção específicos para esses componentes precisam sem dúvida acompanhar os períodos 

dos motores a qual pertencem, possibilitando assim redução de custos em intervenções 

conjugadas. As rotinas de manutenção dos motores a gás são realizadas a cada 2000h, 4000h, 

8000h, 24000h e 48000h.  

 A partir do cálculo do TMEF verificamos que o período ideal para intervenção seria a 

partir de 4000h, casando exatamente com a manutenção do motor a gás. 

 As ações implementadas não foram conservadoras ao extremo, visando o custo 

benefício. Mas foram direcionadas exatamente aos problemas apresentados. 

 A Tabela 6, resume em 20 ações preventivas em períodos definidos para cada rotina. 

Cada ação tende a diminuir um dos fatores multiplicativos da equação do risco na tabela do 

FMEA. 
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Tabela 6 - Plano de ações preventivas 
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7. CONCLUSÃO 

 

Após uma visão geral e uma revisão bibliográfica sobre os aspectos da manutenção, falhas 

e da ferramenta de gestão FMEA, pôde-se desenvolver o estudo proposto nos motores de partida 

pneumáticos, e a partir das perguntas de porquê agir, onde agir, quando agir e como agir, propor 

ações de melhoria para aumento de confiabilidade dos periféricos. 

Com o levantamento de dados foi possível verificar a representatividade das falhas desses 

periféricos nos motores a gás, e os impactos na confiabilidade dos mesmas. 

Verificou-se a partir do estudo um percentual de falhas de 11,88% do total de problemas 

dos motores a gás, dentro do período estudado, respondendo a indagação de porquê agir. 

Identificou-se que as falhas ocorriam em média a cada 3975 horas, um tempo médio entre 

falhas de aproximadamente 4000 horas, mas que se intensificavam exponencialmente em 8000 

horas. A partir daí conseguimos propor quando agir. 

Foram mapeados os modos de falhas e os principais componentes que mais falhavam, 

destacando as palhetas que falharam em 48,13% do total de falhas em motores de partida, bem 

como os rolamentos e o´rings do módulo de força, e o pião externo do módulo de engrenamento 

como agentes principais. Determinamos então onde agir. 

Do estudo de confiabilidades, extraiu-se que estas são razoavelmente baixas para esses 

componentes. Considerando uma taxa de falha constante, chegaram, a no máximo, próximo de 

70% em algumas máquinas, dentro de um período de 2000 horas, e não existindo a partir de 

ciclos de 24000 horas como é o caso do estudo da máquina C. 

Diante dos problemas enfrentados, o FMEA tornou cristalino como devia-se agir para tentar 

dirimir ou atenuar, através de ações preventivas no tempo certo, ou aproximado, as falhas. 

Cabe agora implementar e acompanhar os resultados. 
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