
 

 
 

 

 

TENHA SUCESSO, 
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PROFESSOR DR. MÁRCIO TADEU DE ALMEIDA 
Engenheiro Mecânico com Mestrado e Doutorado em Dinâmica dos 

Rotores. Fez curso de especialização em análise de vibrações em 

compressores centrífugos e de parafusos nos estados unidos. Possui 

mais de 35 anos de experiência em diagnose de defeitos em 

máquinas rotativas, implantação de manutenção preditiva e 

comissionamento de máquinas novas usando análise de vibrações. 

Trabalha em treinamento na FUPAI desde de 1978 nas áreas de 

análise de vibrações e implantação de manutenção preditiva, e na 

MTA Engenharia de Vibrações como consultor principal, tendo 

prestado serviço para diversas empresas. 
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defeitos em máquinas rotativas, implantação de Manutenção 

Preditiva e comissionamento de máquinas novas usando análise de 

vibrações. Atualmente é MEMBRO DA FUPAI (FUNDAÇÃO 

DE PESQUISA E ASSESSORAMENTO À INDÚSTRIA) e 

Gerente Técnico-Comercial do INSTITUTO DE VIBRAÇÃO 

MTA.  Trabalha como Analista de Vibração e Consultor na 

MAHLE/COFAP em Itajubá - MG, sendo responsável pela Análise 

de Vibrações e Diagnósticos dos seus equipamentos.Também presta 

serviços de consultoria em várias Empresas em Análise de 

Vibrações e Ruído. Trabalha em treinamento e Consultoria pela 

FUPAI desde 2000 nas áreas de Análise de Vibrações e Implantação 

de Manutenção Preditiva, tendo prestado serviços para diversas 

empresas, tais como GERDAU, DURATEX, VALESUL, 

CENIBRA, CVRD, ALCAN, FCC, POLO FILMS, CEGELEC, 

VOTORATIM METAIS, AFL, USIPARTS, ITAUTEC PHILCO, 

PAPEL SUZANO, CROWN CORK, PURAC, RHODIA 

PAULÍNIA, MAXION, SAMARCO MARIANA, BELGO 
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ANDRÉ MAGGI, TRITEC MOTORS, USIMINAS, AÇUCAR 

GUARANI S.A, ALCOA, MINERAÇÃO RIO DO NORTE, 
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artigos publicados em Congressos e Revistas nacionais e 

internacionais 
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Nas indústrias modernas,os gerentes têm 

procurado constantemente maneiras de 

aumentar a produção e reduzir os custos gerais, 

incluindo o de manutenção, e ainda melhorar a 

qualidade do produto fabricado. Para conseguir 

este objetivo, os compressores de parafusos 

precisam funcionar com grande confiabilidade. 

Máquinas cujo histórico de manutenção não são 

conhecidos, causam grandes perdas de produção 

devido às falhas inesperadas. As medidas e 

análise de vibrações nos compressores de 

parafusos criam condições de identificar e avaliar 

seu potencial de falhas. Com tal conhecimento, 

pode-se planejar os procedimentos e datas ótimas 

para os reparos necessários. 

O objetivo principal da análise de vibração em 

compressores de parafusos é determinar, a priori 

e com precisão, a condição de falha ou de 

desgaste da máquina. Para dominar esta técnica 

poderosa, os autores do INSTITUTO DE 

VIBRAÇÃO MTA, deste curso, Márcio Tadeu 

De Almeida e Fabiano Ribeiro Do Vale Almeida 

basearam-se numa experiência profissional como 

consultores em vibrações em compressores de 

parafusos. Já percorremos todo o país 

diagnosticando causas de vibrações e dando 

soluções para esse tipo de equipamento. 

Esperamos que este curso seja de grande 

utilidade para você, participante, e para sua 

empresa, revertendo em benefícios e redução de 

custos. 

Apresentamos neste curso a monitoração de 

compressores de parafusos através da análise de 

vibração e temperatura, com suas respectivas 

frequências, os pontos para medição de vibração 

e principalmente os principais defeitos que 

aparecem nos compressores de parafusos. 

A monitoração periódica em compressores de 

parafusos, utilizando o conceito de multiparâmetros, 

tem se mostrado de muita valia por permitir 

diagnósticos precisos, controlando variáveis 

mecânicas, elétricas, de pulsação do ar, processo e 

temperatura, levando ao domínio do equipamento; e 

maior disponibilidade do conjunto motor-motor- 
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Exemplos Práticos – Casos Reais – Cases Histories 
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Vários casos práticos de problemas em 

compressores de parafusos usando a análise de 

vibrações (consultorias realizadas pelos consultores 

e professores Márcio Tadeu de Almeida e Fabiano 

Ribeiro do Vale Almeida) 

 

 

 

As dúvidas surgidas durante o estudo ou na 

resolução das questões poderão ser enviadas pelo 

email duvidas@ivmta.com.br (o aluno deverá 

sempre colocar no email o seu número de 

matrícula). 
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Material Didático do Curso 

O participante do curso em Análise de Vibrações em 

Compressores de Parafusos receberá os seguintes 

materiais para estudo: 

1-Apostila impressa colorida do curso de Análise de 

Vibrações em Compressores de Parafusos; 

2- Acesso a Plataforma (EAD-E-LEARNING) para 

assistir os Vídeos-Aulas do curso, com os professores 

Márcio Tadeu de Almeida e Fabiano Ribeiro do 

Vale Almeida (algumas Vídeos-Aulas com a 

presença de animações em 3D). Após a inscrição e o 

pagamento o participante terá acesso à plataforma 

EAD-E-LEARNING. Esse acesso será enviado por e-

mail pelo IVMTA. 

3- Avaliações e exercícios dos Capítulos que devem 

ser feitos na Plataforma – EAD-E-LEARNING. 

4- Acessos na Plataforma (EAD – E-LEARNING) 

para Downloads de Casos Práticos de Consultorias 

vividas pelos professores, Artigos, Exercícios, Testes 

e Avaliações. Após a inscrição e o pagamento o 

participante terá acesso à plataforma EAD-E-

LEARNING. Esse acesso será enviado por e-mail 

pelo IVMTA. 

5- Certificação com reconhecimento no 

mercado, após completar o curso e realizar os 

exercícios e avaliações. Será considerado aprovado 

aquele aluno que conseguir um índice de acerto de 

60% ou mais das questões da avaliação final. 

6- Um guia passo-a-passo de como desenvolver o 

curso de Análise de Vibrações em Compressores de 

Parafusos e um guia de orientação de estudo. 

 

 

 

INVESTIMENTO (1 PARTICIPANTE): R$ 

950,00.  

PARCELADO NO CARTÃO EM 3X SEM 

JUROS. OPÇÃO DE BOLETO. 

CARGA HORÁRIA 28 HORAS 

 

 

O participante do curso em Análise de Vibrações 

em Compressores de Parafusos receberá os 

seguintes materiais para estudo: 

1-Apostila impressa colorida do curso de Análise 

de Vibrações em Compressores de Parafusos 

para cada participante do curso In-Company; 

2- Cada participante do curso In-Company terá 

acesso a Plataforma (EAD-LEARNING) para 

assistir os Vídeos-Aulas do curso, com os 

professores Márcio Tadeu de Almeida e Fabiano 

Ribeiro do Vale Almeida.(algumas Vídeos-Aulas 

com a presença de animações em 3D). 

3- Avaliações e exercícios dos Capítulos que 

devem ser feitos na Plataforma – EAD -E-

LEARNING. 

4- Cada participante do curso In-Company terá 

acesso na Plataforma (EAD – E-LEARNING) 

para Downloads de Casos Práticos de 

Consultorias vividas pelos professores, Artigos, 

Testes, Exercícios e Avaliações. 

5- Cada participante do curso In-Company terá o 

seu certificado. Certificação com reconhecimento 

no mercado, após completar o curso e realizar os 

exercícios e avaliações. Será considerado 

aprovado aquele aluno que conseguir um índice 

de acerto de 60% ou mais das questões da 

avaliação final. 

6- Um guia passo-a-passo de como desenvolver o 

curso de Análise de Vibrações em Compressores 

de Parafusos e um guia de orientação de estudo. 

7- Vídeo com os professores no início do curso. 

8- Um canal direto na plataforma com os 

professores para tirar dúvidas durante o curso – 

Acesso a plataforma durante 45 dias. 

ESSE CURSO TAMBÉM PODE SER 

MINISTRADO DE FORMA PRESENCIAL!!! 

SOLICITE UMA PROPOSTA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 
 

  

CURSO IN-COMPANY 
 

  

3 x SEM JUROS NO CARTÃO  

OU BOLETO BANCÁRIO À VISTA. 

https://ivmta.com.br/loja-virtual/ 

Caso a empresa precise de uma 

proposta especial favor entrar 

em contato pelo 

email: mtaev@mtaev.com.br ou 

pelo telefone (35) 3621-1876 

https://ivmta.com.br/loja-virtual/
mailto:mtaev@mtaev.com.br
tel:0353621-1876


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


