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RESUMO  

Este trabalho fornece informações de manutenção preditiva empregada em         

motores DC (corrente contínua), com utilização do software especialista de          

Inteligência Artificial Expert Sinta 32, desenvolvido pela Universidade Federal do          

Ceará, que foi projetado para ser capaz de usar as mesmas regras que os sistemas               

especialistas utilizam para chegar a soluções a partir de um conjunto de informações             

que são inseridas no sistema. O Expert Sinta 32 foi criado de modo a permitir ao                

próprio analista de conhecimento implementar a base de dados desejada e o usuário             

do Expert Sinta 32 não necessita do menor conhecimento de programação, apenas            

saber como interagir com a interface que será representada em ambientes visuais e             

seguir respondendo as questões que o software irá gerar de acordo com o banco de               

dados de cada defeito apresentado. Este é um método que tem como objetivo             

avaliar e minimizar os riscos através da análise de possíveis falhas, determinando as             

causas, os efeitos e os riscos de cada tipo de problema, como: lentidão e vibração               

na partida, oscilações de rotação, perda de potência, centelhamento, aquecimento          

entre outros, permitindo a partir do mapa de conhecimento gerar informações           

precisas para tomar ações com a finalidade de aumentar a confiabilidade do sistema             

em si. 

Palavras-chave: Sistema Especialista, Motor dc, Expert Sinta 32, FMEA.  

 

1. INTRODUÇÃO  

Na manutenção correta de motor corrente contínua, deve se analisar de           

tempos em tempos o desgaste das escovas , o aquecimento e o desgaste do              

comutador [1], que é um dos problemas mais comuns encontrados nos pequenos            

motores de corrente contínua, e o aquecimento devido a desgastes dos contatos.  

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis),essa ferramenta surgiu nos Estados          

Unidos no fim dos anos 40 em área militar e depois foi utilizado na NASA com as                 
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respostas positivas da ferramenta ela passou a ocupar as indústrias, esse é o             

método utilizado para prevenir falhas e analisar os riscos de um processo, através             

da identificação de causas e efeitos para identificar as ações que serão utilizadas           

para inibir as falhas. O FMEA foi criado com o objetivo de obter uma técnica para                

análise e avaliação da confiabilidade dos sistemas e das falhas nos equipamentos.            

[2] 

Sistemas especialistas são sistemas que empregam a inteligência humana         

para resolver problemas que requerem a presença de um especialista. 

Programas de computador que tentam resolver problemas que os seres          

humanos resolvem, emulando o raciocínio de um especialista, aplicando         

conhecimentos específicos e inferências. [3] 

O Sistema Especialista deve ser capaz de gerar explicações de seu           

comportamento e de suas decisões para que os usuários (em alguns domínios)            

aumentem a confiança nos conselhos e decisões das máquinas ou para que            

problemas de raciocínio sejam corrigidos. [3] 

O Sistema será implementado usando o software Expert Sinta 32, que será            

utilizado objetivando simplificar as etapas de criação de sistema especialista          

completo o máximo possível, que auxilie na tomada de decisão e que possa servir,              

para identificar a possível causa do defeito do motor de corrente contínua e             

melhorar, simplificando e padronizando a sua manutenção. [3] 

2. OBJETIVOS  

Temos como objetivo a aplicação da metodologia da ferramenta FMEA na           

resolução de possíveis defeitos encontrados no motor de corrente contínua,          

avaliando e minimizando os riscos de falhas e defeitos possíveis no motor utilizando             

como interface ao usuário o software Sinta 32, aumentando assim a confiabilidade e             

reduzindo custos com ações desnecessárias. 
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3. METODOLOGIA  

Na implantação devem ser preenchidos os seguintes itens: 

Levantamento do estado dos equipamentos da empresa, que deverá conter:  

● Estimativa e confiabilidade do equipamento. 

● Previsão da vida útil restante do equipamento. 

● Estudo de causas e extensão das irregularidades no equipamento. 

● Análise de necessidade de monitoramento do equipamento. 

● Conhecimento prévio de possíveis falhas e defeitos. 

● Controle para detecção de anormalidades de acordo com a tendência de cada            

componente do equipamento. 

● Precisão no diagnóstico. 

 

A manutenção preditiva, por abranger diversas técnicas específicas,        

apresenta mais lucratividade e mais benefícios se comparada aos outros tipos de            

manutenções, e sua implantação necessita de uma prévia preparação da empresa.           

Como a manutenção preditiva acompanha o trabalho dos equipamentos em tempo           

real, as paradas por quebra de equipamento se reduzirá, diminuindo a ociosidade            

das máquinas e aumentar a sua produtividade. 

Entretanto, os métodos tradicionais de gerência de manutenção não serão          

totalmente substituídos pela manutenção preditiva, porém ela é entre as          

manutenções, a que fornece uma maior e mais confiável gama de programação para             

as atividades de rotina de manutenção. 

Para esse trabalho, foram realizados estudos e pesquisas detalhados         

abrangendo o tema que abordamos, foi estudado o conceito de manutenção           
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preditiva , assim como as técnicas principais utilizadas, a lucratividade e os            

benefícios alcançados com a sua implantação. 

 

4. DESENVOLVIMENTO  

Com o auxílio da ferramenta FMEA, será possível: reconhecer e avaliar as            

falhas potenciais de um processo, bem como suas possíveis causas e seus efeitos.             

[2] 

Técnica de análise sistemática, de produtos ou processos, para identificar e           

minimizar falhas potenciais e os seus efeitos ainda na sua fase de concepção. É              

uma metodologia que objetiva avaliar e minimizar riscos por meio da análise das             

possíveis falhas (determinação da causa, efeito e risco de cada tipo de falha) e              

implantação de ações para aumentar a confiabilidade. [2] 

Grupo de Atividades Sistêmicas com o objetivo de:  

● Reconhecer e avaliar as falhas potenciais de um processo, bem como           

suas possíveis causas e seus efeitos;  

● Definir controles preventivos e de detecção;  

● Identificar os pontos fracos do processo (maiores riscos); 

● Documentar o processo de análise.  

A FMEA também é uma metodologia que objetiva avaliar e minimizar riscos            

por meio da análise das possíveis falhas e implantação de ações para aumentar a              

confiabilidade, a análise das possíveis falhas consiste na determinação da causa,           

efeito e risco de cada tipo (modo) de falha. [2] 

O Sistema Especialista (Sinta 32), utiliza regras e variáveis para modelar o            

conhecimento humano , o que torna ideal para problemas, no qual uma determinada             

solução deve ser atingida a partir de um conjunto de soluções padronizadas. [4] 
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Para isso, é criado uma base de conhecimento, com as regras, as variáveis e              

as perguntas que serão inseridas no programa, e são dispostas em um mapa de              

conhecimento (figura 1), a fim de organizar e facilitar o entendimento, evitando erros             

na elaboração do programa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa do conhecimento 

 

 

 Primeiramente é necessário que todas as variáveis utilizadas, bem como seus           

respectivos valores, sejam criadas na tela de desenvolvimento do programa (figura           

5 
 



 

2), após essa etapa podermos criar regras Através desse mecanismo, a base fica             

organizada, fácil de manter e as regras podem ser criadas visualmente. 

 

Figura 2 – Tela de desenvolvimento

  

 

Fonte: Autor. 
 
O objetivo (Figura 3) de uma consulta a um especialista é encontrar a             

resposta para um determinado problema. Assim também é um sistema especialista.           

A diferença é que, aqui, os “problemas” são representados por variáveis (Figura 3).             

Antes de podermos executar nosso sistema pela primeira vez, é preciso que            

definamos quais são as variáveis (chamadas variáveis objetivo) que irão controlar o            

modo como a máquina de inferência se comporta. [3] 
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Figura 3 – Objetivo do programa

 
Fonte: Autor. 

 

 

Figura 4 – Representação das variáveis  
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Fonte: Autor. 
 

5. RESULTADOS  

Após aplicação da tabela 1 do FMEA, no caso do motor de corrente contínua,              

aplicamos ao software sinta 32 (Figura 5). 

O propósito da tabela é: Reconhecer e avaliar as falhas potenciais de um processo,              

bem como suas possíveis causas e seus efeitos; Definir controles preventivos e de             

detecção; Documentar o processo de análise. 

Tabela 1 - Formulário FMEA de processos 
Análise dos modos de falhas e seus efeitos FMEA de processo. 

Nome do 
componente 

Função do Componente Modo(s) de falha Efeito(s) 
Potencial(is) de 

falha(s) 

Ação corretiva 
Recomendada 

Comutador 

Responsável por realizar a inversão 
adequada do sentido das correntes que 
circulam no enrolamento de armadura, 

constituído de um anel de material 
condutor, segmentado por um material 

isolante de forma a fechar o circuito entre 
cada uma das bobinas do enrolamento de 

armadura e as escovas no momento 
adequado. 

Sujeira Presença de 
Faiscamento Limpeza 

Escovas 
desgastadas 

Perda de pressão 
sobre rotor. 

Troca das 
escovas 

Mau-contato 
entre o terminal 

e o porta-escovas 

Não desenvolve 
torque/ velocidade 

na presença de 
carga 

Troca das molas 
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Afrouxamento Mau 
funcionamento Ajuste 

Fonte: Autor. 

FMEA pode ser aplicada tanto no desenvolvimento do projeto do produto           

como do processo. As etapas e a maneira de realização da análise são as mesmas,               

ambas diferenciando-se somente quanto ao objetivo. [2] 

A metodologia FMEA é importante porque pode proporcionar para a empresa: 

● Uma forma sistemática de se catalogar informações sobre as         

falhas dos produtos/processos; 

● Melhor conhecimento dos problemas nos produtos/processos; 

● Ações de melhoria no projeto do produto/processo, baseado em         

dados e devidamente monitoradas (melhoria contínua); 

● Diminuição de custos por meio da prevenção de ocorrência de          

falhas; 

● Benefício de incorporar dentro da organização a atitude de         

prevenção de falhas, a atitude de cooperação e trabalho em          

equipe e a preocupação com a satisfação dos clientes; [8] 

O objetivo do Sinta 32 é dar a direção para o determinado problema (no caso o                

comutador, do motor cc). E mostrar com o defeito apresentado qual a sua possível              

solução para a causa . [3] 

Após a utilização da tabela FMEA para critério de severidade do diagnóstico, e             

aplicação do sistema especialista Sinta 32, foi possível achar uma das possíveis            

falhas e solucionar devidamente. 
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Figura 5 – Resultado da consulta no Sinta 32

 
Fonte: Autor. 
 

A solução de problemas utilizando regras é uma boa opção, dado que se             

pode ser utilizado em diversas áreas. Para utilização de software não é necessário             

conhecimento em linguagens de programação.  

Para um sistema especialista não é somente para encontrar respostas, mas           

também para quem utiliza ter respostas práticas. [3] 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização deste artigo possibilitou o planejamento e execução de um           

trabalho acadêmico, que por momentos representou desafios a serem superados,          

conhecimentos a serem adquiridos. Enfim, concebeu a oportunidade de estudar          

sobre o estudo acadêmico. Também mostrou a necessidade de não ater-se apenas            

em teorias, mas também saber utilizá-las no exercício profissional. Também foram           

acrescidos conceitos importantes sobre as matérias estudadas em sala de aula,           

visto que o maior capital que se pode ter é o conhecimento.  

Partindo de todo conteúdo adquirido, fica provado que o conhecimento foi           

ampliado, com uma sorte sabedoria de continuidade, os aprendizados, a dúvida           

tirada, fazem o universitário olhar para trás e ver o grande passo na vida pessoal,               

assim criando forças para os próximos desafios.  
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