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RESUMO 
 
 

Elevador, o meio de transporte que mudou o mundo. O mundo seria plano, as edificações não 
ultrapassariam o terceiro andar e ninguém teria vistas panorâmicas tão maravilhosas como as 
que se pode apreciar hoje do alto de alguns dos maiores edifícios do planeta. Afinal, esta era a 
paisagem predominante das maiores cidades dos principais países, quando Elisha Graves Otis 
criou, em 1853, o primeiro elevador de segurança. Grande dos sistemas de segurança 
presentes nos elevadores instalados no Brasil são implementados por diversos controladores 
lógicos programáveis, interface homem-máquina, sensores e atuadores interligados por redes 
determinísticas, cuja principal característica é a transmissão de dados em intervalos de tempo 
fixos. Tais redes tem como vantagem a previsibilidade do tempo de resposta a eventos 
indesejáveis, evitando que situações de risco gerem resultados catastróficos. O uso de tais 
redes, além de interligar os diversos dispositivos de sistemas, permite que dados referentes ao 
estado dos dispositivos, sejam detectados com intuito de melhorar os procedimentos de 
manutenção preventiva, ou seja, identificar as condições reais de funcionamento das máquinas 
com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Trata-se de um 
processo que prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e as 
condições para que esse tempo de vida seja melhor aproveitado. Assim, atua-se com base na 
modificação de parâmetro de condição ou desempenho do equipamento, cujo 
acompanhamento obedece a uma sistemática. A manutenção preditiva pode ser comparada a 
uma inspeção sistemática para o acompanhamento das condições dos equipamentos. Quando 
é necessária a intervenção da manutenção no equipamento, a empresa realizará uma 
manutenção corretiva planejada. Os objetivos da manutenção preditiva são: determinar 
antecipadamente a necessidade de serviços de manutenção em uma peça específica de um 
equipamento; eliminar desmontagens desnecessárias para inspeção; aumentar o tempo de 
disponibilidade dos equipamentos; reduzir o trabalho de emergência não planejado; impedir o 
aumento dos danos; aproveitar a vida útil total dos componentes e de um equipamento; 
aumentar o grau de confiança no desempenho de um equipamento ou linha de produção; 
determinar previamente as interrupções de fabricação para cuidar dos equipamentos que 
precisam de manutenção. Por meio desses objetivos, pode-se deduzir que eles estão 
direcionados a uma finalidade maior e importante: redução de custos de manutenção e 
aumento da produtividade. O objetivo da presente pesquisa é implementar um sistema de 
apoio a manutenção preditiva de falhas em elevadores. Para tal serão realizados testes em um 
protótipo mecânico que irá se comunicar com o sistema embarcado de componentes 
eletroeletrônicos em conjunto com o controlador lógico programável conectado a uma interface 
homem-máquina, os resultados obtidos através do gerenciamento serão transmitidos para a 
IHM e interligados a uma central de monitoramento de dados que por sua vez irá informar em 
tempo real eventuais anomalias no sistema de funcionamento do elevador. Como resultados 
espera-se um aprimoramento da manutenção preditiva de tais equipamentos e, como 
consequência, maior segurança ao usuário.  


