






4

 A IMPORTÂNCIA PARA O MEIO AMBIENTE DA SUBSTITUIÇÃO DO CROMO 
HEXAVALENTE PELO CROMO TRIVALENTE OU PELO AÇO INOX

LUCAS CORSINI COMAR1; SERgIO DI RISIO2; BARRETO,J.C.N3.

¹ Aluno apresentador, 2 Professor Orientador, 3 Co-orientador
FACTHUS – Faculdade de Talentos Humanos – Uberaba – MG

RESUMO - O cromo hexavalente é um metal pesado usado em processos de eletrodeposição como 
tratamento superficial em peças metálicas ou não metálicas. Este tratamento tem o intuito principal de 
proteger o material de corrosão, sendo utilizado também para acabamento ou para endurecimento da 
superfície. A utilização do cromo hexavalente pode ser perigoso tanto para o meio ambiente quanto 
para os humanos, principalmente para quem trabalha no operacional realizando este processo. No 
tratamento dos efluentes deste processo é gerado o chamado “lodo”, que muitas vezes não passa pelo 
devido processo de tratamento para que possa ser eliminado na natureza. Este tipo de cromo, mesmo 
em quantidades mínimas, pode ser muito prejudicial à saúde humana, animal e também pode ser 
perigoso às plantas e vegetais em geral. Existem formas e materiais que podem substituir com eficiên-
cia este tipo de processo, sendo citada no trabalho a possibilidade de troca do cromo hexavalente pelo 
cromo trivalente, que não prejudica o meio ambiente nem aos humanos quando manejado com alguns 
cuidados. A outra alternativa sugerida é a troca de materiais com eletrodeposição pelo uso do aço con-
hecido como aço inoxidável, que possui as propriedades necessárias para uma troca eficiente.
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INTRODUÇÃO

Hoje em dia as indústrias usam muitas técnicas para dar resistência à corrosão aos materiais metáli-
cos. Um exemplo muito conhecido dessas técnicas é o tratamento superficial dos materiais utilizando 
a eletrodeposição de cromo hexavalente. Essa técnica é muito eficiente quanto à resistência e à cor-
rosão, porém pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Quando são tratados seus efluentes geram 
um resíduo chamado lodo que contém cromo hexavalente. Este resíduo para que possa ser jogado na 
natureza, precisa de um tratamento químico para que possa ser transformado em cromo trivalente, que 
não prejudica o meio ambiente. O cromo hexavalente pode causar vários problemas de saúde, com 
efeito imediato ou em longo prazo, dependendo da quantidade ingerida. Em alguns casos pode causar 
câncer e problemas em alguns órgãos (Ribeiro, Iane C. M. et. AL). 
A matéria prima que pode substituir o cromo hexavalente é o cromo trivalente, que não é prejudicial à 
natureza quando manuseado com alguns cuidados. Além disso, podemos citar também os aços inox-
idáveis que possuem propriedades muito semelhantes à camada de cromo depositada em tratamentos 
superficiais (Ribeiro, Iane C. M. et. AL). 
Na Europa, já não se utiliza o cromo hexavalente para tratamentos superficiais desde junho de 2003, 
pois, reconheceram que era importante para o meio ambiente eliminar este tipo de resíduo e outros que 
também são tóxicos. Além disso, a tecnologia da eletrodeposição de cromo trivalente já existe a algum 
tempo e é utilizado sem muitas perdas em relação ao processo de eletrodeposição de cromo hexava-
lente. Para fazer cumprir essas determinações o governo Europeu criou leis proibindo o uso de alguns 
materiais tóxicos, e, entre eles aparece o cromo hexavalente (Diretiva 2000/53/CE do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho de 18/09/2000). 
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No Brasil, o que existe a respeito do cromo hexavalente são limites permitidos desse elemento para que 
a água seja considerada potável, porém não existem leis que proíbem o cromo hexavalente em proces-
sos industriais. No estado de São Paulo há uma lei que pune com multas as indústrias que desrespeitam 
os limites desses elementos tóxicos jogados na natureza. Principalmente no estado de São Paulo onde 
a concentração de indústrias é muito grande, é incentivado o uso de matérias primas ou processos que 
ajudam a conservar o meio ambiente, mas, não passa de incentivo. O principal objetivo é chamar aten-
ção quanto à periculosidade da contaminação por cromo hexavalente para os seres humanos e também 
para a natureza em geral incluindo animais, vegetais e recursos hídricos, e citar algumas alternativas 
para a substituição do cromo hexavalente, tendo assim um impacto ambiental muito positivo (Portaria 
518 de 25/03/2010; Resolução nº 357 de 17/03/2005).

Aço Inox 
De acordo com a Núcleo Inox, o aço inoxidável é uma liga de ferro, com um mínimo de 12% de cromo, 
e podendo também conter teores de níquel. Essas ligas possuem uma resistência muito maior a cor-
rosão e à oxidação quando comparadas a quaisquer outras ligas existentes. Ao contrário do que muita 
gente pensa, os aços inoxidáveis não são indestrutíveis, podendo também oxidar ou corroer com um 
longo tempo de exposição a alguma solução aquosa, ácida ou a atmosfera. O que protege estes aços da 
corrosão e da oxidação é a formação de uma película muito fina de óxido de cromo sobre a superfície 
do aço, que se torna impermeável e insolúvel nos meios corrosivos usuais (Núcleo Inox). 

Efeitos do cromo na liga Fe-Cr 
Segundo a Núcleo Inox, outros elementos de liga podem ser acrescentados ao aço inox, porém o cromo 
é o mais relevante deles para que o aço tenha a devida proteção contra corrosão e oxidação. Deve ser 
acrescentado o mínimo de 12% de cromo à liga para que a mesma tenha proteção à corrosão atmos-
férica.
Ao contrário dos aços inox, os aços comuns têm um comportamento diferente em meios corrosivos. De 
modo geral, quanto mais oxidante é a solução maior é a corrente de corrosão, descrevendo quase uma 
função linear (SILVA, Carlos Sérgio da, 1991).

Classificação dos aços inoxidáveis 
Os aços inoxidáveis são divididos de acordo com sua microestrutura básica. Podem ser martensíticos, 
ferríticos, austeníticos e endurecidos por precipitação. Outro tipo de aço inox que também pode ser 
citado é o duplex, que na verdade é a mistura dos aços austenítico e ferrítico. 
O aço inoxidável martensítico, segundo Norton (2004), possui um teor de cromo que vai de 11,5 a 
15% de cromo e de 0,15 a 1,2% de carbono. É um material magnético que pode ser endurecido por 
tratamentos térmicos e pode ser utilizado como matéria prima para instrumentos cortantes. 
O aço inox ferrítico tem em sua composição mais de 16% de cromo e um baixo teor de carbono. É 
um material magnético, relativamente mole e dúctil, porém não aceita tratamentos térmicos. Para 
aumentar sua dureza pode-se submeter o aço a trabalho mecânico a frio. Devido sua maleabilidade, é 
muito usado em peças estampadas como panelas. Os aços tipo ferríticos são mais resistentes a corrosão 
quando comparados com os aços tipo martensíticos. Ambos são chamados de aço inoxidável série 400 
(Norton 2004). 
O aço inox tipo austenítico contém em sua composição de 17 a 25% de cromo e de 10 a 20% de 
níquel. Devido à adição de níquel em sua fórmula, esse tipo de aço inox tem uma melhor resistência 
à corrosão. É um material magnético e tanto sua ductilidade quanto sua tenacidade são considerados 
excelentes. O aço austenístico pertence à série 300 e só pode ser endurecido por trabalho a frio. O aço 
inox do tipo duplex possui uma estrutura mista dos aços inox ferrítico e austenístico obtendo assim, 
características comuns aos dois. Os aços duplex aceitam tratamentos térmicos para endurecimento 
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(Norton 2004). 
Já o aço inox endurecido por precipitação, de acordo com a Núcleo Inox, possui um limite de re-
sistência de 1700 MPa. Geralmente possuem estrutura martensítica, portanto são ferromagnéticos. 
Dependendo do tratamento térmico podem ter boa ductilidade e boa tenacidade. Possui boa resistência 
a corrosão e podem ser soldados mais facilmente que os aços martensítico.
De acordo com a Núcleo Inox, apesar de os aços inox possuírem uma proteção considerável contra cor-
rosões em atmosferas e condições de trabalhos variáveis, ainda são passíveis a corrosão dependendo 
do tempo de uso do material. Portanto, a proteção não é infinita e o material pode se oxidar com o 
tempo. A corrosão pode ter duas formas: corrosão cobrindo toda a superfície do metal chamada de cor-
rosão geral ou corrosão em uma área localizada (restrita).

Cromo
O cromo, segundo sua posição de potencial normal, é um metal não nobre, e que deveria se comportar 
como o ferro, quanto às reações corrosivas. Mas na prática este não é o caso, e o metal se comporta 
como um metal nobre. Isto se deve à circunstância de que o cromo somente se passiva superficial-
mente em meios poucos oxidantes, tornando-se assim, muito nobre. (Dicionário Rossetti de química). 
Segundo Ribeiro et al., o cromo ou crômio é um metal duro muito empregado na indústria metalúrgica 
por ter uma excelente resistência à corrosão e conseguir um acabamento muito bonito e brilhante. 
Entre suas principais aplicações podemos citar os aços inoxidáveis que possuem um teor de cromo 
que pode variar dependendo do tipo de aço, e também são muito utilizados em um processo chamado 
eletrodeposição (galvanoplastia), no qual deposita cromo em outros metais ou até em plásticos por um 
processo químico a fim de protegê-los da corrosão.
O dicionário Rossetti de química on line define galvanoplastia “como a tecnologia responsável pela 
transferência de íons metálicos de uma dada superfície sólida ou meio líquido denominado eletrólito, 
para outra superfície, seja ela metálica ou não. Este processo usa a corrente elétrica, sendo chamado de 
eletrólise”. (Dicionário do Professor Rossetti).

O processo de eletrodeposição
Segundo a Real Cromagem, a eletrodeposição se trata de um processo eletrolítico para revestimento 
de superfícies de peças metálicas ou não metálicas com outros metais. O processo utiliza uma célula 
eletrolítica contendo uma solução (banho) de sais iônicos do metal a ser depositado e dois eletrodos 
ligados a uma fonte de corrente contínua ou corrente alternada retificada. A peça a ser revestida deve 
funcionar como cátodo, devendo estar ligada ao pólo negativo da fonte. O ânodo, ligado ao pólo posi-
tivo da fonte, pode ser constituído por um material inerte (grafite ou platina) ou mesmo pelo metal com 
que se quer revestir a peça. Neste segundo caso, o processo eletrolítico ocorre com uma transferência 
do metal deste eletrodo para a peça, através da solução eletrolítica. O metal do ânodo se oxida, o cátion 
formado vai para a solução e o cátion da solução reduz no cátodo, ficando aderido na forma metálica. 
Quando o ânodo é um material inerte, nele ocorre a descarga da água da solução. O cátion da solução 
reduz no ânodo, ficando também aderido à peça. (Real Cromagem). De acordo com a Real Cromagem, 
o banhos mais usados em cromagem são os de cromo hexavalente, no qual são compostos por ácido 
crômico, ácido sulfúrio e água.

Estudo comparativo entre a eletrodeposição de cromo hexavalente e cromo trivalente 
Santos et al (2007) realizaram um estudo comparativo entre a eletrodeposição do cromo hexavalente e 
do cromo trivalente, utilizando 06 corpos de prova para a realização do ensaio de corrosão. O material 
utilizado foi o aço SAE 1020 com a seguinte composição: 0,18 a 0,20% de carbono, 0,30 a 0,60% de 
manganês, Máximo de 0,030% de fósforo e Enxofre máximo de 0,05%. 
O material tem 10 mm de espessura e 20 mm de diâmetro. Antes da conversão química de cromo, 
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quatro amostras foram zincadas eletroliticamente em um banho com composição: 9,0 g/l de óxido de 
zinco, 115,0 g/l de soda cáustica, corrente de 10 A e em temperatura ambiente. Com as amostras já 
zincadas, duas (amostras A e B) delas foram submetidas à eletrodeposição de cromo hexavalente e as 
outras duas (amostras C e D) foram submetidas à eletrodeposição de cromo trivalente.
A eletrodeposição de zinco tem a espessura de 10 mícrons, sendo que essa é uma importante variável 
na velocidade de corrosão. Depois de todo o processo de deposição metálica e conversão química, foi 
utilizada uma solução aquosa com 3,5% de NaCl (cloreto de sódio) para realizar o teste de perda de 
massa nas amostras A (cromatizado hexavalente) e C (cromatizado trivalente).
Na realização do ensaio de perda de massa foi usada uma balança analítica para a pesagem das 
amostras, antes da imersão em solução salina (cloreto de sódio). Após 30 dias, as amostras citadas 
anteriormente foram retiradas do cloreto de sódio e logo após, lavadas em solução de ácido fosfórico 
(H3PO4 – concentração de 40 g/l) e ácido crômico (H2CrO4 – concentração de 20 g/l) respectiva-
mente e pesadas novamente. 
Nas amostras B e D foi aplicado o teste de salt - spray (névoa salina), até o começo de corrosão ver-
melha. No teste foi seguida a norma ASTMB 117: solução com 5% de cloreto de sódio e temperatura 
constante de 35ºC. Duas amostras extras E e F apenas polidas, para efeito de comparação, foram sub-
metidas aos testes de ensaio de perda de massa e salt - spray respectivamente.

Resultados obtidos nos testes 
De acordo com Santos et. al. a TABELA 1 descreve os valores de perda de massa e também as respec-
tivas velocidades de corrosão.

Tabela 1: Valores de perda de massa e velocidades de corrosão.

Amostra Mi (mg) Mf (mg) Mi-Mf (mg) V (mg/dm2 dia)
A 15,696 15,688 0,008 2,80 x 10-5
C 16,777 16,765 0,012 4,21 x 10-5
E 16,763 16,740 0,023 8,07 x 10-5

Fonte: Santos et al, 2007. 

Os valores apresentados na TABELA 2 demonstram os valores obtidos no ensaio de névoa salina 
que determina a resistência à corrosão branca e são apresentados também os resultados obtidos da 
resistência no início de corrosão vermelha.

Tabela 2: Valores do ensaio de névoa salina até corrosão branca e inicio de corrosão vermelha.

Amostra Corrosão Branca Corrosão Vermelha
B 240 horas 390 horas
D 192 horas 336 horas
F 0 24 horas

Fonte: Santos et al, 2007.
 
A corrosão denominada corrosão branca é a do zinco, que é o produto branco formado no processo de 
oxidação. A corrosão avermelhada (ferrugem) diz respeito à corrosão do ferro.
De acordo com Santos et. al. a TABELA 1 mostra que as superfícies que foram submetidas à eletro-
deposição com cromo hexavalente (amostra A) são mais resistentes do que aquelas que foram sub-
metidas à eletrodeposição com cromo trivalente (amostra C), observando que a amostra C obteve uma 
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maior velocidade na corrosão. Observando-se a TABELA 2 pode-se reafirmar o comportamento de-
scrito no parágrafo anterior, pois, a amostra B (cromatizada com cromo hexavalente) começou o pro-
cesso de corrosão branca com 240 horas. Já a amostra D (cromatizada com cromo trivalente) começou 
o processo de corrosão branca com apenas 192 horas. 
Na amostra F não foi observado a corrosão branca, pois não recebeu tratamento algum de revestimento 
contra corrosão, apresentando somente o processo de ferrugem, de acordo com a TABELA 2.

Metais pesados e o meio ambiente 
Segundo Ribeiro et. al. os elementos químicos que possuem número atômico maior que 22 são con-
siderados metais pesados. Estes elementos não podem ser destruídos pelo homem por possuírem car-
acterísticas diferentes de outros reagentes, e também não são sintetizados. O organismo não é capaz 
de expeli-los, pois, os metais pesados são bioacumulativos. Os mesmos podem ser definidos como 
elementos que causam mal à saúde humana. É difícil encontrá-los em estado puro na natureza e po-
dem ser classificados como: Elementos essenciais – ferro, potássio cálcio, zinco, cobre níquel, sódio e 
magnésio; Micro-contaminantes ambientais – arsênio, titânio, estanho, chumbo, mercúrio, alumínio, 
tungstênio e cádmio; Elementos essenciais e simultaneamente micro-contaminantes – cromo, ferro, 
zinco, cobalto, níquel e manganês. (Ribeiro et. al., 2009) 
O lançamento de efluentes de algumas indústrias pode ser considerado a causa na qual surgem metais 
pesados nas águas naturais. Podemos citar algumas delas como indústrias de mineração, de ferro, 
galvanoplastias, de petróleo, lavanderias e outras. Outra indústria que gera grande quantidade de re-
síduos, tanto sólidos quanto líquidos é a de curtimento de couro. Um dos maiores complicadores do 
curtimento de couro é a grande quantidade de resíduos de cromo resultantes dos processos desta área. 
O esgoto sanitário também pode conter teores de metais pesados. Efluentes com este tipo de con-
taminantes quando lançados em águas naturais, no solo e também no ar, tem a possibilidade de serem 
absorvidos por seres vivos como vegetais e ou animais próximos à região do descarte. Esta prática 
das indústrias pode levar a uma grande intoxicação destes seres vivos e a uma contaminação do meio 
ambiente em geral. 
Zinco, magnésio, cobalto e o ferro são metais úteis para nós humanos, pois possuem um papel nutri-
cional importante. São aceitáveis em nosso organismo em mínimas quantidades, porém em excesso 
são muito prejudiciais à saúde.

O cromo e sua toxidade 
Segundo Ribeiro et. al., para se determinar a toxidade do cromo é necessário análise de alguns fatores 
como exemplo a espécie química. A forma química e exposição são importantes para se encontrar seus 
prováveis efeitos. Porém qualquer forma de cromo em grandes concentrações pode se tornar tóxica. A 
forma mais tóxica do cromo é a hexavalente, existindo ainda a trivalente e a tetravalente. 
Para a ocorrência da toxidade aguda (processo tóxico em que os sintomas aparecem nas primeiras 24 
horas após a exposição a alguma substância) é necessário apenas uma dose, com contato oral, nasal ou 
dermal. Alguns dos sintomas causados pelo envenenamento por cromo são: Vômito, Diarréia, Choque 
cardiovascular e Perda de sangue pelo trato gastrointestinal. 
Pode ocorrer também a toxidade crônica, em que os sintomas aparecem após as primeiras 24 horas, 
ou mesmo de semanas ou meses após a exposição. Pode penetrar no organismo através da pele pro-
vocando dermatite de contato, eczema alérgico e ulcerações características na pele exposta. No globo 
ocular ocorrem conjuntivites e ceratites do epitélio superficial da córnea. As exposições repetidas ao 
metal podem levar à perfuração do septo nasal, sendo esta normalmente precedida por alterações do 
olfato e sangramento. Pode ocorrer também rinite, laringite e pneumoconioses. A exposição crônica 
pode provocar anemia severa, além de danos renais e hepáticos (THIESEN et. al., 1996, p. 18). A ex-
posição ocupacional ao cromo está associada, principalmente, ao câncer do trato respiratório (THIE-
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SEN et. al. 1996, p. 19). De acordo com Ribeiro et. al., o Cr VI por ser um grande oxidante e por 
seu acesso direto às células apresenta grande poder mutagênico. Assim, são muito prejudiciais e até 
carcinogênicos (cancerígenos) para os órgãos respiratórios dos humanos. Na vida aquática, tempera-
tura, Ph, espécie, estado de oxidação e a concentração de oxigênio influenciam na toxidade do cromo 
hexavalente. Os efeitos causados pelo cromo tetravalente não são tão perigosos quanto os causados 
pelo cromo hexavalente.
 
Toxidade do ambiente de trabalho 
Segundo Silva (1991), foram realizadas avaliações ambiental, biológica e médica em nove galvânicas 
no estado de São Paulo com dezessete cromadores, sendo cinco galvânicas de cromo decorativo e 
quatro de cromo duro. Durante a semana de trabalho foi coletado o ar dos ambientes das galvânicas, 
e ao final da coleta chegou-se no resultado de concentração de cromo no ar de 0,3 a 64,6 g/m3 nas 
galvânicas de cromo decorativo e 4,1 a 72,8 g/m3 nas galvânicas de cromo duro. Foram realizados 
exames clínicos em todos os cromadores e constatado que 60% dos cromadores das galvânicas de 
cromo duro tinham o septo nasal perfurado, porém todos apresentavam alterações nas vias aéreas 
superiores. 

Tratamento de efluentes das indústrias de galvanização 
De acordo com Ribeiro et. al., as indústrias de galvanização nas quais realizam o processo de eletrode-
posição de cromo, quando tratam seus efluentes geram um resíduo sólido chamado “lodo” que possui 
elevada concentração de cromo. Para que o lodo não prejudique ou contamine o meio ambiente têm-se 
vários cuidados especiais. Ele pode ser guardado indefinidamente em ótimas condições, protegido de 
intempéries, ao abrigo do sol e outras situações que possam prejudicar o recipiente de armazenamento 
e consequentemente contaminarem a natureza. Uma forma de resolver o problema é incinerando o 
material. As indústrias ou responsáveis por esse resíduo têm a obrigação de guardá-los com todos es-
ses cuidados no armazenamento sendo estas condições inspecionadas pelas autoridades competentes 
periodicamente. 
Como os custos de armazenagem e de incineração destes materiais são muito elevados, os respon-
sáveis acabam burlando as leis descartando os mesmos em locais inadequados que podem trazer um 
risco ao meio ambiente. Para piorar a situação, alguns estados não possuem condições de fiscalizar 
todas as empresas que utilizam cromo em processos, agravando ainda mais a questão do descarte in-
adequado.
Em indústrias galvânicas que se utilizam do processo de eletrodeposição de cromo, além de produzir 
o lodo no tratamento de seus efluentes, ainda podem deixar o ambiente de trabalho perigoso, pois o 
ácido crômico (usado no processo de eletrodeposição de cromo) pode produzir uma névoa no ar do 
ambiente de trabalho se no local não existir um sistema de exaustão eficiente.

Perigos à saúde 
De acordo com Ribeiro et. al., o aparelho respiratório humano é o mais prejudicado quanto aos efeitos 
tóxicos causados pelo cromo. Abaixo são citados alguns dos efeitos causados por exposição elevada 
ao cromo: Ulceração e perfuração do septo nasal, Irritações respiratórias, Possíveis efeitos cardiovas-
culares, Possíveis efeitos gastrointestinais, Possíveis efeitos hepatológicos (doenças relacionadas ao 
fígado), entre outros. 
O consumo de água contaminada sem dúvida é a principal forma de contaminação dos seres vivos 
pelo cromo. Um nível elevado deste metal no organismo dos humanos pode provocar consequências 
graves. O cromo pode ocorrer em variadas formas como: Cr (II), Cr (III), Cr (IV), Cr (V) e Cr (VI). As 
formas mais estáveis são Cr (III) e Cr (VI) e causam efeitos diferentes à saúde. Para que o metal possa 
causar efeitos negativos à saúde humana a exposição diária via oral é de cerca de 0,1 mg/kg/dia para 
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o Cr (VI) e de 1,00 mg/kg/dia para o Cr (III). A causa da toxidade maior do Cr (VI) pode ser explicada 
por sua capacidade de penetrar em membranas celulares com facilidade e por ser um agente oxidante 
forte, interagindo até com constituintes da célula, incluindo material genético. O cromo hexavalente 
é considerado uma substância carcinogênica (cancerígena) para o homem. O câncer de pulmão foi 
detectado em trabalhadores expostos ao Cr (VI) de acordo com diversos estudos. Já o cromo trivalente 
com doses abaixo do mínimo permitido é considerado como um nutriente essencial para os humanos 
e mamíferos. Porém a forma trivalente do cromo pode oxidar-se na natureza, podendo então transfor-
mar-se em cromo hexavalente.
 
Legislação ambiental brasileira 
Segundo Ribeiro et. al., antigamente o Brasil tratava nossos recursos ambientais de uma forma isolada, 
não permitindo a eficaz gestão do meio ambiente. Para que se pudesse garantir uma proteção mais 
eficiente houve uma mudança nas estruturas governamentais com o intuito de atender as exigências da 
sociedade, em se tratando de conservação e preservação do meio ambiente. O objetivo do governo com 
as primeiras ações de controle ambiental foi no intuito de incentivar o desenvolvimento econômico 
com a exploração de recursos naturais, e não de proteger o meio ambiente. 
A SEMA (secretaria de estado de meio ambiente) criado na década de 80, objetivando fazer com 
que a sociedade se preocupasse com as questões do meio ambiente e as atitudes predatórias, discutia 
junto à opinião pública esta questão tão importante. Foi criado também outro órgão com poderes para 
regulamentar as atividades que trouxessem riscos ao meio ambiente e estabeleceu padrões ambientais, 
chamado CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Na constituição de 1988 foi dedicado 
um capítulo ao meio ambiente, um passo muito importante para a nossa política ambiental. No capí-
tulo citado, foram divididas as responsabilidades da preservação e conservação do meio ambiente 
entre governo e sociedade. O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis) foi criado em 1989. 
A portaria 518 de 25/03/2004 do Ministério da Saúde “Estabelece os procedimentos e responsabili-
dades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade, e dá outras providências.” (VADE MECUM..., 2010, P. 1). O artigo 14 da portaria 518 es-
tabelece na tabela 3 o limite de 0,05 mg/l a concentração máxima de cromo na água para que a mesma 
seja considerada potável e consequentemente não prejudicial à saúde humana. 
A resolução Nº357 de 17/03/2005: “Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes am-
bientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências.” (VADE MECUM..., 2010, P. 1). A seguir são classificados alguns 
tipos de águas e o valor máximo de cromo permitido segundo a resolução Nº 357:
- As águas doces de classe 1 podem ser destinadas: Após tratamento simplificado pode servir para o 
consumo humano; À proteção das comunidades aquáticas; Podem ser realizadas algumas atividades de 
contato primário como natação, esqui aquático e mergulho, de acordo com a resolução CONAMA nº 
274 de 2000. Neste caso o parâmetro para o valor de Cromo total é de no máximo 0,05 mg/l. 
- As águas salinas classe 1 podem ser destinadas: De acordo com a resolução CONAMA nº 274 de 
2000, às atividades de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho); À proteção das comuni-
dades aquáticas; À atividade de pesca e à aquicultura. Os parâmetros de Cromo total para águas salinas 
apresenta valor máximo de 0,05 mg/l. 
As águas salobras classe 1 podem ser destinadas: Às atividades de contato primário, de acordo com 
a resolução CONAMA nº 274 de 2000, (natação, esqui aquático e mergulho); À proteção das comu-
nidades aquáticas; À atividade de pesca e à aquicultura; Após tratamento convencional ou avançado 
pode ser destinadas ao abastecimento para consumo humano;  À irrigação de hortaliças que são con-
sumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção 
de película, e à irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa 
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vir a ter contato direto. (VADE MECUM..., 2010, P. 4). Para águas salobras, o parâmetro de Cromo 
total é de no máximo 0,05 mg/l. 
O artigo 24 da resolução nº 357 de 17/03/2005 diz que os efluentes de qualquer fonte poluidora so-
mente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e 
desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras nor-
mas aplicáveis. (VADE MECUM..., 2010, P. 19), sendo o valor máximo de Cromo total de máximo 
0,5 mg/l.

ESTUDOS NA PRÁTICA – RELATO DE UM CASO DE SUCESSO 

Na CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) há um programa que incentiva a adoção 
de medidas de produção mais limpa no estado de São Paulo. Um dos trabalhos acompanhados pela 
CETESB foi o de uma empresa de peças automotivas, que substituiu o cromo hexavalente por cromo 
trivalente em uma das linha de produção. Uma descrição da empresa é mostrada abaixo: 

Tabela 3: Descrição da empresa.

Empresa Não divulgada
Atividade Principal Indústria Metalúrgica
Porte da Empresa Grande
Mercado de Atuação Internacional
Produtos Principais Peças e acessórios para veículos
Produção Média Anual Aproximadamente 900.000 itens mecânicos e 600.000 frascos 

de fluido de freio
Município Limeira
Agência Ambiental da CETESB Limeira

Fonte: CETESB.

O cromo trivalente já pode ser usado em várias aplicações e substitui muito bem o cromo hexava-
lente. Os processos de tratamento de superfície, cujo principal objetivo nas aplicações em metais é 
o combate à corrosão, há muito tempo já alcançaram patamares de qualidade compatíveis com as 
necessidades das indústrias. As inovações tecnológicas em curso visam principalmente a reduzir o 
impacto ambiental dos processos e, assim, se adequar às exigências de uma sociedade cada vez mais 
preocupada com a sustentabilidade de suas decisões de consumo. 
No Brasil, o cromo hexavalente ainda é admitido e, continuará majoritário enquanto não houver uma 
exigência legal de sua proibição. A substituição do insumo, no país, se dá mediante apenas às exigên-
cias dos mercados consumidores. Sendo assim, ela ocorre de forma irregular. Segundo o presidente da 
ABTS, nas aplicações com finalidade técnica para a cadeia automotiva a adoção do cromo trivalente 
já é uma prática plenamente aceita, respondendo por quase a totalidade dos processos. Já para outras 
aplicações técnicas e também nos segmentos decorativos, o cromo trivalente ainda é pouco usual no 
Brasil, apesar de utilizado em larga escala em países como Estados Unidos e China.
 Este fato acontece porque os processos com cromo trivalente apresentam uma resistência mais baixa 
à corrosão, algo em torno de 30%. É possível porém, igualar a resistência por meio de aditivos, mas 
esta solução acaba 40% mais cara, daí a baixa adesão entre os aplicadores à substituição do material.
A aceitação do cromo trivalente é mais baixa entre as aplicações com finalidade decorativa. Neste 
segmento de mercado, o cromo trivalente está em apenas 3% das aplicações. O motivo é o brilho, mais 
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azulado, da peça cromada com o cromo hexavalente ser considerado mais bonito. No processo com o 
cromo trivalente, o resultado é uma cor mais acinzentada. 
Apesar de mais caro, o uso do cromo trivalente exige menos recursos no tratamento dos efluentes, 
reduzindo a diferença real de custos entre os dois processos. O problema, portanto, está em convencer 
o usuário, principalmente as indústrias de galvanização, a assumir de imediato um custo de insumos 
mais elevado, em troca de um ganho com uma economia no tratamento de efluentes, o qual nem sem-
pre é realizado de forma adequada. 
A troca do cromo hexavalente pelo cromo trivalente além de ser uma forma de se contribuir com 
o meio ambiente em geral, ainda ajuda em vários outros aspectos. As empresas que usam matérias 
primas ou que tentam desenvolver suas atividades de uma forma que prejudique o mínimo possível 
o meio ambiente são mais bem vistas entre consumidores e fornecedores. Podem realizar campanhas 
para o meio ambiente divulgando a responsabilidade social da firma, e com isso aumentar sua credibi-
lidade no mercado. 
Existem, ainda, multas caríssimas para empresas que desrespeitam o meio ambiente. Um exemplo é 
a lei estadual 997 de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 
no estado de São Paulo. O artigo segundo da lei considera poluição do meio ambiente a presença, o 
lançamento ou liberação, nas águas, no ar ou solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, com 
intensidade, em quantidade, de concentração ou com características em desacordo com as que forem 
estabelecidas em decorrência desta Lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou solo: I – 
Impróprios, nocivos ou ofensivos á saúde; II – inconvenientes ao bem estar público; III – danosos aos 
materiais, á fauna e a flora; V – prejudiciais á segurança, ao uso e gozo da propriedade e ás atividades 
normais da comunidade. Quem não respeita essa lei é multado com valores muito altos, que depende 
da intensidade da contaminação. 
Vimos também neste trabalho muitas propriedades dos aços inox, e podemos perceber que o inox 
pode em muitos casos substituir perfeitamente ou até melhorar a qualidade do produto. Os aços in-
oxidáveis conseguem resistir de uma maneira mais eficiente a corrosão, não descasca como acontece 
com o cromo decorativo e têm uma vida útil muito maior. Como todo metal o inox também é afetado 
pelo fenômeno da corrosão, porém, com muito menos intensidade que a maioria dos materiais. A troca 
de produtos que utilizam a eletrodeposição com cromo hexavalente pelo aço inox também pode ser 
considerado uma maneira de se preservar o meio ambiente, pois, elimina totalmente a contaminação 
do mesmo pelo cromo hexavalente. O maior problema dessa substituição é o custo maior do aço inox 
quando comparado às peças com eletrodeposição de cromo hexavalente. Segundo o Centro Gestor de 
Inovação Moveleiro o preço do aço inox sobe desde 2002, devido o aumento dos preços das principais 
matérias primas, o cromo que é responsável pela resistência à corrosão e o níquel que é responsável 
por deixar o aço mais maleável. Outra dificuldade dessa troca é que, uma empresa que trabalha com 
galvanização teria que abandonar seus equipamentos se desejar trocar a eletrodeposição de cromo pelo 
aço inox, pois, o aço inoxidável não exige nenhum tratamento de eletrodeposição. 
A substituição do cromo hexavalente pelo cromo trivalente já é uma questão muito estudada em que 
se visa a preservação do meio ambiente, porém é necessário entrarmos em um consenso, sociedade 
em geral, empresários e governos para que se possa chegar em uma melhor escolha, aquela em que 
beneficiaria todas as partes. Proibir o uso do cromo hexavalente talvez não seja possível por enquanto, 
mas, o uso do cromo trivalente em processos galvânicos ou a troca do processo por outros materiais 
como os aços inoxidáveis poderia ser mais incentivado pelo governo, fazendo assim uma transição ou 
substituição mais rápida.
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RESUMO: A aplicação da detecção de falha em rolamentos automotivos é extremamente impor-
tante, e há uma crescente necessidade de se detectar defeitos precoces no maquinário. Entretanto, 
como a maioria das empresas está concentrada na redução de custos e aumento da disponibilidade de 
seus equipamentos, uma quebra inesperada pode causar altas perdas econômicas. Para essas neces-
sidades algumas técnicas como análise de falhas e padronização técnica de rolamentos são utilizadas. 
Ambas são capazes de prevenir a aplicação incorreta das peças no equipamento, e assim, padroni-
zando de forma correta, é possível fazer a identificação de ajuste de cada rolamento, e classificar 
possíveis anomalias na peça. A maior preocupação é demonstrar de forma simples e padronizada a 
detecção de falhas em rolamentos automotivos, de forma a possibilitar maior qualidade dos equipa-
mentos, buscando uma maior produtividade e proporcionando redução de custo operacional e níveis 
de estoque.

Palavras-chave: Implementação de Detecção Falha, Padronização, Rolamentos Automotivos, dis-
ponibilidade.

INTRODUÇÃO

Hoje há uma crescente necessidade de renovação tecnológica nas usinas de cana de açúcar alimentada 
por uma concorrência acirrada na redução de custos e aumento da produção. Devido a esses índices 
serão mostradas características de analise de detecção de falhas e padronização técnica de rolamentos 
automotivos, tendo como principal objetivo o aumento da disponibilidade dos equipamentos, evitando 
possível quebra inesperada que possa interromper a produção e causar altas perdas econômicas. Para 
evitar uma manutenção desnecessária e inesperada o monitoramento dos setores deve ser confiável 
para que as condições sejam alcançadas e se evitem interrupções nas ações (Vilodres, 2008).
Para essas necessidades, algumas técnicas de análise de componentes são utilizadas para possível 
identificação da falha, através da detecção visual, e identificação das tolerâncias indesejáveis e de-
scritas através de um relatório técnico comprovando o ocorrido para envio da troca do mesmo para o 
fornecedor. 
Segundo Oliveira (2004), quando a qualidade do produto é abordada, esta é definida como sendo uma 
das características relevantes do produto, estabelecendo os atributos e variáveis que devem conter di-
mensões determinadas.
Este trabalho tem como principal objetivo obter a detecção eficaz de defeito em rolamentos automoti-
vos, através de causas mais comuns como seleção incorreta, sobrecarga, defeito de fabricação, desalin-
hamento, montagem incorreta, estocagem incorreta, estocagens inadequadas, lubrificação inadequada, 
excessiva ou insuficiente, falha de vedação e descargas elétricas através dos mancais.
Segundo apresenta Viana (1991), os defeitos em rolamentos evoluem com certa lentidão e emitem 
sinais com bastante antecedência da falha final, que pode ocorrer por travamento ou ruptura dos com-
ponentes. Defeitos típicos que evoluem dessa forma são: riscos nas pistas, roletes ou esferas, “pitting”, 
trincas, corrosão, erosão e contaminação.
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O processo de degradação de um rolamento pode se iniciar na pista externa ou interna, num dos el-
ementos rolantes (rolos ou esferas) ou na gaiola, alastrando-se depois para os demais componentes. 
Esse processo pode ser dividido em três estágios básicos de evolução até a falha final: inicial, inter-
mediário ou avançado.
As considerações apresentadas a seguir permitirão detectar o defeito com boa antecedência e, moni-
torando-se a falha com a frequência adequada, pode-se acompanhar com segurança a localização e a 
extensão dos defeitos detectados a cada instante. Dessa forma, evita-se uma substituição precipitada, 
logo após a detecção do defeito, podendo-se programar a troca do rolamento na ocasião mais oportuna 
do ponto de vista da produção e da manutenção.
Os rolamentos são fabricados com aço AISI 52100 por processamento a vácuo, o qual possui na sua 
composição química aços empregados nos rolamentos conforme Tabela 1.
Atinge-se uma dureza de pelo menos 58 HRC através do alto nível de qualidade dos aços para fabrica-
ção de rolamentos a fim de alcançar as capacidades de carga padrão, estabelecidas nos catálogos dos 
fabricantes para cada rolamento. A tabela 1 representa composição química aços ABNT 52100 que 
representando aços construção dos rolamentos.

Tabela 1 - Composição química dos aços ABNT 52100.

Elemento C Si Mn P S Cr Ni Cu

Porcen-
tual (%)

0,966 0,236 0,468 0,008 0,005 1,580 0,107 0,110

Fonte: THOMAS, p.42.

Na usinagem da superfície externa do anel, este é fixado pela sua superfície interna por um sistema de 
sujeição que exerce pressão em três regiões distanciadas a 120 graus, gerando desta forma deforma-
ções plásticas e tensões residuais não uniformes. A usinagem é efetuada em pequenos passes, a uma 
velocidade de rotação da peça de 300 m/min com um avanço de corte de 1 mm/h.
No final deste processo, os anéis possuem um diâmetro externo de 145mm, espessura de 12 mm, e lar-
gura de 26 mm e estão prontos para serem temperados. A têmpera se caracteriza pelo aquecimento do 
aço a 850° C, onde é mantido por 25 minutos, seguido do resfriamento rápido em óleo. Após a têmpera 
os anéis podem ser revenido para o alivio de tensões. Neste trabalho o estado de tensões residuais após 
revenimento não foi abordado.
Durante este processo, parte-se de uma microestrutura ferrítica contendo carbetos esferoidizados, com 
um limite de escoamento de 500MPa e uma dureza superficial aproximada de 20 Rockwell C, para 
uma microestrutura martensítica, com um limite de escoamento de 2033 MPa e uma dureza aproxi-
mada de 64 Rockwell C (para o anel temperado, ainda não revenido).
Busca-se com este trabalho o estudo na detecção de falhas ocorridas dentro da oficina automotiva 
de uma usina de cana açúcar. O estudo será direcionado a criar procedimentos de análise de falhas, 
em rolamentos automotivos usando métodos de qualidade, integrando ferramentas na elaboração de 
planos de ação. Através da realização de estudos teóricos e prática sobre rolamentos, será apresentado 
à detecção e padronização de rolamentos automotivos, com objetivo de diminuir os altos índices de 
parada de máquinas e elevando a disponibilidade do equipamento.
Após análise detalhada deste tema serão propostos exemplos de rolamentos automotivos e como de-
vem ser padronizados. Através da catalogação de seus respectivos fabricantes será possível visualizar 
as descrições corretas, aplicações e benefícios.
Portanto, através dessas estratégias observa-se que, há uma considerável redução da variedade dos 
produtos, ocasionando o aumento da produtividade e confiabilidade do equipamento.
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MANUTENÇÃO

A ação de reparar ou executar serviços em equipamentos e sistemas têm o objetivo de garantir que os 
equipamentos continuem a executar as atividades que foram atribuídas.
Segundo Brito e Pereira (2003), a globalização da economia mundial leva a um constante aumento na 
competitividade organizacional. Isto coloca em contraste idéias e concepções que aumentam a produ-
tividade, garantindo a qualidade e redução dos custos às organizações. Portanto, a utilização de siste-
mas de gestão eficientes que possam potencializar a utilização dos recursos nos processos produtivos 
se traduz como condição e desempenho organizacional. A manutenção tem procurado novos modos de 
pensar, já que as novas exigências de mercado tornaram visíveis as limitações dos atuais sistemas de 
gestão (MOUBRAY, 1996).
O conceito manutenção é ainda mais abrangente, pois tem como principal objetivo diminuir a ocor-
rência de falha nos equipamentos e aumentar sua disponibilidade através da redução das chances de 
ocorrerem falhas de operação. 
A partir da década 1940, houve um aumento da mecanização devido à guerra. Nesta época surgiu uma 
modalidade de manutenção chamada preventiva, onde a substituição equipamentos e peças era feitas 
antes de uma possível quebra, com base no tempo de vida esperado do mesmo.
Em meados da década de 1970, tem-se o início da economia de mercado, caracterizada pela maior 
competitividade econômica. As indústrias começaram a se preocupar com lucratividade, buscando 
ganhos através do aumento da produção, minimização de custos e minimização de perdas. A partir 
desse conceito, surgiu a necessidade de uma manutenção onde possíveis falhas pudessem ser identi-
ficadas antes de causarem a parada de produção, se baseando no monitoramento sistemático de parâ-
metros de condições ou desempenho.
Com base nisso, é possível antever uma possível quebra ou parada e fazer o devido planejamento das 
ações pertinentes, sendo esse modelo chamado de manutenção preditiva.
Segundo KARDEC (2004), na economia globalizada dos dias de hoje, a sobrevivência das organiza-
ções depende de sua habilidade e rapidez de inovar e efetuar melhorias contínuas. No mercado, os 
resultados das organizações vêm buscando incessantemente novas ferramentas de gerenciamento, que 
as direcionem para uma maior competitividade através da qualidade e produtividade de seus produtos, 
processos e serviços.
A manutenção é responsável pelo capital das empresas, portanto quanto mais eficaz a gestão de ma-
nutenção maior o índice de disponibilidade dos equipamentos. Segundo dados estatísticos da Abra-
man (2011), o Brasil tem custo de manutenção por faturamento bruto de 3,95%, isso significa do BIP 
(Produto Interno Bruto), R$ 796 Milhões em custo anual da manutenção estimada.
Portanto, as organizações devem procurar a melhoria contínua nas suas gestões da manutenção, bus-
cando conceitos inovadores e aplicação de melhores práticas de manutenção nos setores.
Segundo Brito e Pereira (2003), á globalização da economia mundial leva a um constante aumento na 
competitividade organizacional. Isto coloca em contraste idéias e concepções que aumentam a produ-
tividade, garantindo a qualidade e redução dos custos às organizações.
Portanto, a utilização de sistemas de gestão eficientes que possam potencializar a utilização dos recur-
sos nos processos produtivos se traduz como condição desempenho organizacional. A manutenção tem 
procurado novos modos de pensar, técnicos e administrativos, já que as novas exigências de mercado 
tornaram visíveis as
limitações dos atuais sistemas de gestão (MOUBRAY, 1996).
Segundo TAVARES (2011), a avaliação de desempenho dos órgãos de manutenção das empresas, nos 
vários setores da economia, possibilitando a comparação entre as empresas a partir de resultados dos 
indicadores nas diversas áreas de abordagem.
O documento foi criado em 1991, o documento nacional é divulgado a cada dois anos e, tornou-se 
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referência para a manutenção brasileira, pois apresenta indicadores de desempenho, sendo capaz de 
detalhar a função no Brasil e apontar tendências.

Tipos de Manutenção

Manutenção Corretiva: pois é realizada após a ocorrência defeitos e pode envolver grandes perdas. 
A manutenção efetuada depois da detecção de uma avaria é destinada a repor um bem num estado em 
que pode se realizar uma função requerida.
Pode se incluir as seguintes tarefas: localizar a pane, desmontar partes, trocar ou
substituir peças.
Manutenção Preventiva: é uma manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo 
com critério prescrito, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento 
de um item (ABNT 5462-1994).
Manutenção Detectiva: é a detecção de falhas ocultas ou não perceptíveis ao pessoal de operação e 
manutenção. Um dos principais exemplos são as colheitadeiras de cana açúcar onde a suspensão da 
máquina trabalha com um sistema independente de inteligência chamado autrotrac que em terrenos 
mais defeituosos nivela todo o equipamento para que não ocorra choques, evitando a quebra dos 
componentes fundamentais no corte da cana, garantindo confiabilidade do sistema. Segundo CÉLIO 
CUNHA (2011), são modalidades ou tipos de manutenção definidas para cada equipamento ou in-
stalação de uma planta local, buscando atingir resultados que atendam os objetivos de melhor dis-
ponibilidade, confiabilidade e custos de manutenção, podemos ver na figura 3 tipos e estratégias de 
manutenção em relação á ocorrência da falha.
A Engenharia de Manutenção - “é o conjunto de atividades que permite que a confiabilidade seja 
aumentada e a disponibilidade garantida”. Ou seja, é deixar de ficar consertando — convivendo com 
problemas crônicos —, mas melhorar padrões e sistemáticas, desenvolvendo a manutenibilidade, dar 
feedback ao projeto e interferir tecnicamente nas compras. Quem só faz a manutenção corretiva con-
tinua “apagando incêndio”, e alcançando péssimos resultados. Desta forma, a organização que utilizar 
a manutenção corretiva, mas incorporando a preventiva e a preditiva, rapidamente estará
executando a engenharia de manutenção (XAVIER, 2003, p. 5).
Manutenção Preditiva: a intenção é predizer o momento ótimo de intervenção preventiva, elimi-
nando paradas inesperadas, perdas de produção e reduzindo-se custo de manutenção. Um conjunto de 
técnicas de manutenção relacionadas à monitoramento de parâmetros que identificam características 
do funcionamento de uma máquina ou equipamento. Conforme (Jack Nicholas Jr), autor do livro The 
Predictive Maintenance Management, a Manutenção Preditiva é “um conjunto de atividades
que monitoram e diagnosticam equipamentos de forma contínua, com o intuito de
prever desgastes. Desta forma, a manutenção pode ser programada antes de o equipamento apresen-
tar falhas.“
A intenção é predizer o momento de intervenção preventiva, eliminando paradas inesperadas, que 
possam provocar perdas de produção e assim reduzir o custo de manutenção. Podemos citar como 
exemplos de manutenção preditiva a análise de lubrificante, a análise das vibrações de mancais, ter-
mográfica, o alinhamento a laser, o balanceamento em campo, o teste enrolamentos, o teste hidros-
tático, a análise de assinatura elétrica, a rigidez dielétrica, a análise temperaturas, a emissão acústica, 
entre outras.
De acordo com BARONI (1988), foi desenvolvida técnicas no exterior para executar uma ampla 
quantidade de ensaios monitorando assim as condições de operação de máquina e o uso de óleo lub-
rificante e isolante. Estas são algumas aplicações de manutenção preditiva, mesmo assim possuindo 
uma área vasta de aplicação.
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TIPOS E CARACTERISTICAS ROLAMENTOS

Segundo CINTIA (2007), por volta do ano 1.500 é que Leonardo da Vinci consubstanciou um dos son-
hos mais antigos da humanidade, o de possuir um veículo que se locomosse sem o emprego de força 
muscular, em idéia concreta, fixando suas concepções em desenhos técnicos. Não há qualquer dúvida 
a respeito de que foi Leonardo da Vinci também quem primeiro pensou num veículo de locomoção 
por força própria. Comprova-se isto por uma ilustração sua e pelo projeto de um carro, impulsionado 
por um sistema de molas que possui até uma transmissão com diferencial. Estes rudimentares projetos 
provam que Leonardo da Vinci já tinha descoberto a maneira de reduzir a resistência de giro, mediante 
o auxílio de cilindros que servem como “corpos rolantes”. 
Rolamentos são normalmente elementos metálicos que apresentam forma cilíndrica compostos por 
vários sub - elementos. São vazados em sua parte central visando o acoplamento em um eixo. Possuem 
principalmente a função de sustentar (apoio) um sistema de transmissão de torque suportando muitas 
vezes esforços simples ou combinados. 
Os mancais rolamentos são em geral, constituídos por anéis, corpos rolantes e
gaiolos; principalmente em função direção carga que irá apoiar sendo divididos
rolamentos radiais e axiais. Caracterizado pelo tipo corpo rolante é possível separar rolamentos esfera 
e rolamentos rolos em função configuração e aplicação especificas destes.
Os rolamentos quando comparados aos mancais de deslizamento apresentam seguintes vantagens: (1) 
O atrito partida e a diferença com atrito dinâmico são pequenos; (2) São intercambiáveis e possibilitam 
a utilização pela substituição simples; (3) Possibilita a simplificação configurações dos conjugados, 
facilitando a manutenção e a inspeção; (4) Podem apoiar cargas simultaneamente a carga radial e a 
axial; (5) Altas e baixas temperaturas são relativamente facilitadas; (6) Permite a utilização com folga 
negativa (condição de pré-carga) para aumentar rigidez.
Os rolamentos podem ser classificados em: Radiais - suportam cargas radiais e leves cargas axiais; 
Axiais - não podem ser submetidos a cargas radiais; Mistos - suportam tanto carga axial quanto radial.
Além de suportarem cargas axiais em apenas um sentido, devem ser montados aos pares, de forma que 
suporte a cargas no sentido contrário. Há ainda, a execução onde o rolamento poderá ser instalado em 
qualquer posição de forma aleatória.

REFERENCIAL TEÓRICO DETEÇÇÃO FALHA ROLAMENTOS AUTOMOTIVOS

Tipos de Defeitos

Segundo GUEDES (2008), em geral os defeitos em rolamentos são classificados em dois grupos: de-
feitos localizados e defeitos distribuídos. Os defeitos localizados são visíveis no rolamento e podem 
aparecer principalmente nas pistas internas, pistas externas, gaiolas nos elementos girantes.Ainda se-
guindo o raciocínio GUEDES (2008) o defeito distribuído se refere a danos que não estão em um local 
especifico como a deformação elementos girantes ou pistas externas desgastadas.
Defeitos Localizados
São ranhuras, buracos ou cavidades em pontos específicos das superfícies de  rolagem, esses buracos 
na pista geram impactos entre os elementos girantes e a pista, causando fissura abaixo da superfície. 
Esta fissura se propaga até a superfície, até que um pedaço de metal seja expelido, deixando pequena 
cavidade, chamada de fadiga sub – superficial que podendo ser identificado às casas reais da falha.
Brinelamento real
O brinelamento é uma deformação plástica em um ponto de contato, determinado pela entrada de ma-
téria estranha no rolamento, ou aplicações de cargas excessivas no rolamento parado. Baixas rotações 
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também ocasionam brinelamento na gaiola interna do rolamento reduzindo ainda mais vida útil do 
rolamento. 
De acordo com manual técnico ABS (2009), o brinelamento pode ser evitado através do hábito de lim-
par os rolamentos melhorando o mecanismo de vedação evitando partículas estranhas no seu interior.
Lubrificação inadequada
Uma das principais identificações das causas é a superfície azulada ou marrom, onde o lubrificante 
perde suas propriedades ocasionando desgastes ferro com ferro. A lubrificação nos rolamentos é muito 
importante na vida útil evitando vários fatores de desgastes, reduzindo atrito de desgaste, prevenção 
contra oxidações, dissipação calor por atrito, para eficiência do mesmo as vedações são essências para 
prevenção de impurezas como pó, água, etc. 
Sobrecarga
Podemos identificar nas pistas internas e externas dos rolamentos, a possibilidade de evitarmos a uti-
lização de rolamentos com maior capacidade de carga estática.
A gripagem é uma forma de desgaste adesivo provocada pela à ruptura do filme lubrificante entre as 
superfícies ocasionando no aumento da temperatura bruscamente, a causa desses fatores são as altas 
pressões de contato, altas velocidades escorregamento, nos trazendo indício que houve uma má lubri-
ficação acidenta ou sobrecarga no mesmo. 
São sobrecargas localizadas ocasionados por objetos duros e afiados excedendo resistência do mate-
rial, rolagem sobre partículas macias, aços endurecidos, minerais duros e depressões. O manuseio 
do rolamento é considerado um componente de alta precisão mantendo os limpos de impurezas ou 
choques. O uso de ferramentas adequadas para montagem do mesmo evitando choques excessivos nos 
anéis internos e externos.
A lubrificação é essencial nos rolamentos evitando contando direto entre a superfície evitando aumen-
tos temperaturas evitando deformações plásticas no material.

ESTUDO DE CASO DA DETECÇÃO FALHA ROLAMENTOS AUTOMOTIVOS

O objetivo principal desse trabalho é a detecção falha em rolamentos automotivos e equipamentos 
agrícolas, tendo como importância a padronização técnica.
Prevenindo futuras paradas indesejadas dos equipamentos, assegurando qualidade e reduzindo var-
iedades de materiais, tendo o objetivo de efetuar a compra dos referidos diretamente e junto aos seus 
fabricantes, evitando-se assim compras dos referidos materiais através de concessionárias e represent-
antes dos equipamentos que utilizam os mesmos.
Com isso, obteremos uma compra com um valor muito abaixo do preço praticado pelas concession-
árias, mantendo a mesma qualidade de material, buscando os melhores resultados no processo de 
manutenção dos equipamentos da frota.

Análises da Falha

Foram estudados através de catálogos todos os rolamentos aplicados na oficina automotiva de uma 
usina de cana de açúcar. A oficina automotiva necessitava de uma padronização e um padrão de analise 
falha componentes, assim havendo uma grande necessidade de um documento que proporcionava o 
detalhamento das falhas dos equipamentos.
Padronizando os recursos e procedimentos de analise falhas nas seções da oficina automotiva, envol-
vendo todos os colaboradores a atuarem de forma coletiva revertendo – a em disponibilidade opera-
cional do equipamento.
Também foram instalados para eficiência contra penetração de umidade e lama, e principalmente re-
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síduos minerais os rolamentos no divisor linha de uma colheitadeira cana açúcar para teste de eficiên-
cia, para redução das quebras prematuras trazendo indisponibilidade da maquina, e proporcionando a 
redução de custos de manutenção e horas paradas nos maquinários da oficina automotiva.

Oficina Automotiva

É um setor divisão Agrícola da Usina Caeté destinado a efetuar manutenção nos equipamentos e im-
plementos da frota, deixando – os disponíveis para sua utilização nas atividades agrícolas. A oficina 
Automotiva é subdividida em setores para melhor manutenção dos equipamentos. A manutenção na 
oficina tem como principal objetivo é chegar o mais próximo da condição de uso recomendado pelo 
fabricante do equipamento.
A oficina central é onde é feita todas as grandes manutenções corretivas e preventivas onde é con-
centrada a maior parte do quadro de colaboradores. Uns dos principais objetivos são ter uma maior 
disponibilidade mecânica, reparando todos os problemas apresentados pelos equipamentos dentro da 
oficina, no campo onde se encontra os equipamentos volantes fora da oficina automotiva. 
São executadas preventivas em relação aos cubos de roda, onde é feita a medição da temperatura evi-
tando sim a quebra repentina dos implementos através de um medidor.
O setor onde é feita as medições chama - se Pit Stop, alem das medições são executadas manutenções 
de implementos em relação aos cubos de freio e parte elétrica.

Quais os locais de manutenção existente

Na Oficina Automotiva temos 3 locais de manutenção :
• Oficina Central: onde são feitas todas as grandes manutenções corretivas e preventivas e onde está 
concentrada a maior parte do quadro de colaboradores;
• Oficina Volante: são Caminhões Oficina Volante que dispõe dos principais recursos para atenderem 
as manutenções dos equipamentos na lavoura, não sendo necessários que os mesmos se desloquem até 
a Oficina Central;
• Oficina Externa: são as concessionárias autorizadas onde os equipamentos são encaminhados para 
revisões de garantia e prestadores de serviços específicos como serviços em unidades e bombas inje-
toras por exemplo.

Quadro 1 – Inventário da Frota Oficina Automotiva.

Delta V. Grande
Caminhões 120 123

Trat. E Máquinas 63 100
Máquinas Diversas 40 42

Utilitários 66 57
Colhedoras 22 25

Total 311 347

Resultados da Padronização técnica rolamentos automotivos

Foram relacionados e padronizados todos os rolamentos da oficina automotiva, sendo um fator de-
terminante para a compra dos mesmos, tendo o objetivo de efetuar a compra dos referidos materiais 
diretamente e junto aos seus fabricantes, evitando-se a descrições referentes às concessionárias e rep-
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resentantes dos equipamentos que utilizam os mesmos.
Com isso, obteremos uma compra com um valor muito abaixo do preço praticado pelas concession-
árias, mantendo a mesma qualidade do material, buscando os melhores resultados no processo de ma-
nutenção dos equipamentos da frota melhorando se os índices de disponibilidade dos equipamentos, 
com principal objetivo melhorar níveis manutenção.

Quadro 2 – Exemplos da Viabilidade Econômica.

Grafico 1 – Principais causas de falhas de rolamentos.

Fonte: Eng. Sérgio Klimimassa Nagao - Msc. Poli USP
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As Falhas em rolamentos significam mais de 15 a 20 % da indisponibilidade de uma empresa. A 
utilização das recomendações acima diminui em muito a quebra de rolamentos, contribuindo para o 
aumento da disponibilidade da instalação e diminuindo os custos de manutenção.

SITUAÇÃO DA OFICINA AUTOMOTIVA

O cenário, no ano 2010, antes da aplicação da padronização técnica rolamentos era de correções fre-
quentes, o equipamento ficava varias horas parado devido a falta do mesmo.
Como não era elaborado um relatório sobre as causas da falha e prevenção do ocorrido, o ciclo se tor-
nava vicioso, estando os equipamentos no estado de correção diariamente, pois não havia preventiva 
muito menos preditiva.
Quando um equipamento quebrava a equipe simplesmente o reparava sem elaborar um relatório da 
quebra, o equipamento entrava em funcionamento inadequadamente sem condições de uso causando 
muito transtorno e ineficiência do mesmo acarretando em indisponibilidade do mesmo.
Não havia um documento padronizado onde peças de materiais inferiores do equipamento eram de-
volvidas, elevando precariamente níveis de estoque. Portanto sendo fundamental manter apenas as 
quantidades necessárias para manutenção dos equipamentos.

RELATORIO NÃO CONFORMIDADE

Foi elaborado junto com setor qualidade o relatório não conformidade como ferramenta de trabalho 
para análise das falhas tendo como fator determinante a obtenção melhoria continua nas condições 
dos materiais empregados na oficina automotiva.
Essa documentação teve um valor importantíssimo na devolução das peças incorretas dos fornece-
dores, com 100% de devoluções de peças incorretas facilitou por meios de definições técnicas e 
figuras facilitando o entendimento falha com os fornecedores da empresa. Conseguindo minimizar 
falhas em potencial nos equipamentos da oficina automotiva, reduzindo custo de aquisição produtos 
e ampliando a gama de fornecedores.
O gráfico 2 mostra os  lucros obtidos pela empresa através do relatório de não conformidade.

Grafico 2 – Lucros obtidos com a implementação do relatório de não conformidade.
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No gráfico 2 podemos ver a amostragem de lucros obtidos através de ocorrências por fornecedor, 
onde somando todas as falhas relatadas nos relatórios não conformidade soma um valor relativo R$ 
254.731, 05 mil reais em economia para oficina, matérias que ficariam absoleto no estoque e equipa-
mentos que foram reformados através dos relatórios passado aos fornecedores garantia. 

Falha encontradas no divisor linha colhedoras cana IH 7000, 7700, 8800

Uma das principais falhas era em relação à vida útil do material, devido ao grande contato com 
resíduos minerais sofrendo com altos índices de impurezas e desgastes por abrasão ocasionando 
aquecimento e quebra de peças trazendo indisponibilidade da maquina.
Uns dos principais problemas era o tempo de indisponibilidade dos equipamentos, os rolamentos 
estão localizados nos cones do divisor que são desgastados muito rápidos, a falha acontece quando 
por mal acabamento dos soldadores ao deixar cair gotículas de solda no divisor linha onde que acaba 
acarretando em irregularidades, isso acarretava no arraste de altos índices de palha nos mancais 
trazendo ineficiência do mesmo.

Melhorias Implantada no Divisor Linha Colhedoras Cana IH A7000, 7700,8800

Para melhorar eficiência protetiva contra a penetração da umidade e lama, e principalmente resíduos 
minerais foram instalados rolamentos de tripla vedação na Colheitadeira cana Frota 2764, com 
propósito de minimizar a quebra prematura dos rolamentos do pirulito. Foram montados 2 rolamen-
tos visando a comparar com rolamentos normalmente usados na colheitadeira. Foram montados os 
rolamentos com tripla vedação para melhorar disponibilidades do maquinário, a colhedora de cana 
frota 2764 foi monitorada nos períodos de colheita mecanizada na safra para podermos ver o seu 
desempenho em relação aos novos rolamentos montados nos equipamento e logo abaixo podemos 
ver o passo a passo seguinte. 
Para melhorar a eficiência protetiva contra a penetração da umidade e lama,   principalmente resídu-
os minerais onde foram instalados rolamentos tripla vedação na colhedora 2764, com propósitos de 
minimizar a quebra prematura dos rolamentos do pirulito.
Etapas da Tarefa:
1 – Efetuar a troca do rolamento rígido esfera UC210 – 24 dos lados L/E para UC210 – G2 L3.
2– Monitorar a frente serviço que o equipamento vai trabalhar, e contar com colaboração de todos os 
mecânicos durante três turnos para ver verificação eficiência maquina.
3 – Comparativo de disponibilidade maquinário.
Houve diminuição na quebra da peça proporcionando disponibilidade da maquina, através dos 
rolamentos de tripla vedação conservou - se a graxa minimizando as altas temperaturas que alterava 
características da graxa no rolamento do divisor evitando à falta do mesmo. Devido à troca houve a 
redução das manutenções no divisor diminuindo os custos de atendimento e melhorando a disponibi-
lidade da frente de serviço.

CONCLUSÃO

Os equipamentos mecânicos encontrados na oficina automotiva são de uma complexidade altíssima 
quando colocada em analise. Busca-se com este trabalho o estudo em relação à manutenção de eq-
uipamentos automotivos desenvolvendo o método que é eficaz na redução de falhas e de custos. A 
detecção falha rolamentos automotivos teve suma importância no hábito de desenvolver formas de 
padronização técnica dos rolamentos e materiais na oficina automotiva tendo redução altos custo de 
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aquisição menor tempo chegada dos produtos.
Podemos ver exemplos de melhorias implantadas devido a coleta de dados realizado pelo relatório de 
não conformidade elaborados na oficina, com principal objetivo melhorar as informações entre supri-
mentos e oficina evitando a parada repentina dos equipamentos.
Os lucros foram elevados como vimos nos gráficos correspondente entre melhoria nos rolamentos no 
divisor de linha das colheitadeiras cana IH, proporcionando disponibilidade alta e sempre a melhoria 
continua do maquinário, criando procedimentos análise de falhas.
Com realização do estudo o autor conclui que detecção falha rolamentos automotivos é muito im-
portante numa oficina automotiva de uma usina de cana de açúcar, sendo o fundamental para outros 
produtos envolvidos portanto a supervisão adquiriu esse hábito de padronizar onde teve muitos gan-
hos de custo e disponibilidade tendo galhos entre todos os setores onde foram padronizados alterados 
maioria dos rolamentos automotivo.

Recomendações Futuras

A análise dos estudos faz-se a necessidade de aprimoramento. Considera-se que algumas melhorias 
devem ser analisadas referentes aos estudos alcançando a qualidade total. O autor sugere que para 
melhorar os procedimentos da oficina automotiva deve ter mais pessoas para identificar as falhas em 
potencial, nas unidades já que o sistema que se chama pirâmide é o mesmo melhoraria o sistema e os 
produtos comprados e aplicados nos equipamentos.
Estamos criando procedimentos de Termografia para analise detalhadas das falhas em potencial para 
ações preventivas nas colheitadeiras de cana IH no campo.
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RESUMO - Este estudo tem como objetivo a apresentação de como funciona uma instalação frigorífi-
ca e a importância de um sistema de purga automática de ar nessas instalações. A aplicação e utilização 
desse recurso visam à melhoria do rendimento do processo, aumento da vida útil dos componentes e 
redução do consumo de energia elétrica, além de proteger também as pessoas que operam essas máqui-
nas, evitando um possível contato direto com o gás refrigerante numa eventual purga manual. Além 
do mais, a quantidade de horas paradas dessas máquinas é reduzida, pois as condições de operação são 
melhoradas. Para mostrar o estudo abordado aqui na prática, será feito um estudo de caso. Para tal, terá 
como embasamento teórico os conceitos sobre refrigeração numa indústria alimentícia por compresso-
res do tipo “parafuso”, usado como refrigerante o gás amônia, que é a área escolhida para a aplicação. 
  
Palavras-chaves: Refrigeração, refrigeração industrial, purgadores de ar.

INTRODUÇÃO

A presença de gases não-condensáveis nas instalações de refrigeração faz com que algumas condições 
de trabalho se alterem (redução da superfície útil do condensador – equipamento que condensa o gás 
refrigerante) de tal forma que o circuito de alta pressão (descarga dos compressores) irá funcionar a 
uma pressão mais elevada do que a pressão correspondente à temperatura de condensação desse gás 
refrigerante. Essa condição faz com que o rendimento do sistema seja diminuído e, portanto, também 
faz com que o consumo de energia seja elevado, já que parte dessa energia que deveria apenas com-
primir o gás refrigerante também comprimi gases não-condensáveis, que são inúteis num sistema de 
refrigeração industrial. Há ainda o desgaste aumentado dos componentes (vida útil reduzida), aumento 
das horas paradas desses equipamentos pelas condições de operação e o contato direto dos operadores 
com o gás refrigerante quando se efetua a purga manual de ar. 
A justificativa para a elaboração desse trabalho é de mostrar como funcionam as instalações para re-
frigeração industrial e os benefícios que a utilização de acessórios, como os purgadores de ar, trazem 
para o bom funcionamento desse sistema e também para a economia de energia, além de outros bene-
fícios gerados indiretamente. 
O objetivo desse trabalho é mostrar os resultados e como são os efeitos da instalação e do uso dos 
purgadores automáticos de ar em sistemas de refrigeração por compressores do tipo “parafuso” cujo 
gás refrigerante é a amônia.
Conforme Silva (2009), o início do emprego dos meios de refrigeração data de épocas muito remotas 
de nossa civilização. Seus primeiros “utilizadores”, segundo pesquisas, foram os chineses, que col-
hiam o gelo natural das superfícies de lagos e rios congelados para fazerem a conservação de seus chás. 
Outras civilizações, como as romanas e as gregas também faziam uso desse recurso para poderem 
preparar bebidas e alimentos gelados. Já as civilizações que habitavam a região do Egito, refrescavam 
a água por evaporação, fazendo uso de vasos de barros, as populares “moringas”. 
Segundo Silva (2009), porém, o uso do gelo natural poderia trazer alguns transtornos, como a de-
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pendência direta da natureza para a obtenção da matéria principal. Por isso, o fornecimento era irregu-
lar. Em alguns países de clima mais quente, por exemplo, onde se necessitava de transporte, grande 
parte dessa carga se perdia por derretimento, já que os meios para o acondicionamento eram precários. 
Sendo assim, engenheiros e pesquisadores se voltaram para a busca de meios que pudessem facilitar 
todo esse processo, como a obtenção de gelo artificial. Com isso, o homem ficaria livre da extrema 
dependência da natureza. 
Em 1834 surgiu, nos Estados Unidos, o primeiro sistema mecânico de fabricação de gelo. Esse sistema 
foi o precursor dos sistemas atuais de refrigeração. 
Em 1855 surgiu na Alemanha um outro tipo de fabricação de gelo que era por meio do princípio da 
absorção. 
Por cerca de 50 anos, foram feitos vários aperfeiçoamentos nos sistemas de fabricação de gelo, na qual 
foi aumentado o seu rendimento e também a melhoria das condições de trabalho. Só que a produção 
avançou pouco nesse período, visto que o público que consumia esse produto acreditava que, apesar 
dos inúmeros benefícios que o gelo artificial trazia, ele era prejudicial à saúde do homem. Sendo as-
sim, o consumo ficou reduzido à pequena minoria que o aceitava. Só que o contexto dessa história 
mudou. Houve uma época em que o inverno (maior fornecedor de gelo natural) foi muito fraco, 
acarretando em pouca produção de gelo natural. Por isso, teve-se a necessidade da utilização do gelo 
artificial, dando fim ao mito de que esse gelo fazia mal à saúde humana. Quer dizer: a própria natureza 
deu fim a essa crença. 
Para Martinelli (2003), esses equipamentos eram simplesmente construídos usando-se um recipiente 
isolado (normalmente eram utilizadas placas de cortiça em seu interior) onde eram colocados, em seu 
interior, placas de gelo e os alimentos a serem conservados. A fusão do gelo absorvia o calor dos ali-
mentos, fazendo com que a temperatura no interior desse recipiente baixasse bastante. 
Após o aceite dos consumidores pelo gelo artificial, a demanda por esse produto cresceu de forma 
virtuosa. Começaram então a surgir as usinas de fabricação de gelo, que eram instalações espalhadas 
por todo país com a finalidade de produção de gelo artificial. Mesmo com toda essa aceitação e a 
popularização desse produto, a produção ainda tinha que ser feita em instalações especiais, não sendo 
possível a produção de gelo nas casas dos consumidores. 
Com o surgimento da eletricidade no século XX, os pesquisadores buscaram novas técnicas de se pro-
duzir o frio em escala menores. O primeiro refrigerador surgiu em 1913, mas não teve muita aceitação 
por causa do baixo rendimento e da atenção especial que o mesmo necessitava para a sua operação. 
Somente em 1918 que apareceu o primeiro refrigerador movido à eletricidade, nos Estados Unidos. 
A partir daí, a evolução dessas máquinas se deu a passo largo, com a produção crescente de refrigera-
dores mecânicos. 
Conforme Martinelli (2003), com o crescimento da refrigeração nos últimos anos, ela começou a ocu-
par diversas áreas e ser aplicada nas mais diversas situações. Por isso, as aplicações foram divididas 
em algumas categorias: industrial, doméstica, para o transporte e condicionamento do ar (os condicio-
nadores de ar). 
A refrigeração industrial é aquela destinada à fabricação industrial de gelo, fábricas de diversos gêne-
ros alimentícios, laticínios, bebidas, entre outras (baixas temperaturas). Na doméstica são encontradas 
as fábricas de geladeiras e freezers para uso domiciliar, que têm temperaturas razoáveis. Para a refrig-
eração de transporte, têm-se os veículos equipados com sistemas frigoríficos que mantêm os produtos 
congelados durante todo o traslado, seja ele feito de barco, caminhão, carro, etc. Como o próprio nome 
já diz, a refrigeração para o condicionamento do ar é aquela em que são encontrados os aparelhos que 
melhoram e aliviam determinadas situações, como o calor intenso. Sendo assim, percebe-se que as 
aplicações da refrigeração são as mais variadas, de tal forma que fica difícil saber onde uma começa 
e a outra termina. 
Segundo Matos (2010) é chamado de ciclo de refrigeração uma situação na qual, em um circuito fecha-
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do, o gás refrigerante, transformando-se sucessivas vezes em líquido e vapor, possa absorver calor e 
abaixar a temperatura e pressão pela sua evaporação e rejeitar calor a alta temperatura e pressão pela 
sua condensação. A figura abaixo mostra, esquematicamente, como funciona e quais são os elementos 
utilizados nesse ciclo (figura 1). A abreviação “Qo” indica a troca de calor realizada no evaporador 
(ambiente que se deseja resfriar); “Qc”, a troca de calor realizada no condensador (troca de calor com 
a atmosfera) e “Wc” o trabalha mecânico realizado (compressão) pelo compressor. Quatro elementos 
são essenciais para que essa situação ocorra: Compressor, Condensador, Tubo capilar ou válvula de 
expansão, Evaporador.

Figura 1: Esquema de ciclo de refrigeração.

Fonte: Martinelli, 2003.

Segundo Martinelli (2003), o refrigerante é um fluído que absorve calor do ambiente que deverá ser 
resfriado. Esses refrigerantes devem ter algumas características para que possam ser empregados na re-
frigeração industrial: se condensar a pressões moderadas, se evaporar a pressões acima da atmosférica, 
ter volume específico pequeno, ter calor latente de evaporação elevado, não deve atacar os alimentos a 
serem resfriados e nem a camada de ozônio em caso de vazamentos, entre outras características mais.
Dentre os mais variados refrigerantes utilizados em sistemas de refrigeração, o mais comum deles, 
para a escala industrial, é a amônia. Alguns dos motivos são: o preço baixo, a facilidade de ser encon-
trada no mercado e possuir boas propriedades termodinâmicas. A amônia é composta por um átomo 
de nitrogênio e três de hidrogênio, tendo como símbolo químico NH3. Conforme a nota técnica nº 
03/2004, ela se apresenta como gás à temperatura e pressões ambientes. Sua liquefação à pressão at-
mosférica ocorre à temperatura de -33,35 °C. Sua detecção é fácil a partir do seu cheiro característico. 
A quantidade de amônia num sistema de refrigeração pode variar de 2.000 Kg a quantidades superiores 
a 100.000 Kg, dependendo da carga térmica. 
A amônia atende à quase totalidade das características citadas no tópico anterior, com exceção para 
a sua alta toxicidade. Uma vantagem adicional é o fato de ela ser o único agente refrigerante natural 
ecologicamente correto. Essa condição é atribuída ao fato de que a amônia não agride a camada de 
ozônio, nem agrava o efeito estufa. 

Componentes de um sistema de refrigeração 
A figura 2 ilustra um esquema simplificado de um sistema de compressão de vapor e seus principais 
componentes.
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Figura 2: Componentes básicos de um sistema de refrigeração.
 

Fonte: Silva, 2009.

Conforme Silva (2009) para completar esse sistema, deveriam ser inclusos filtros, válvulas, tanques 
e equipamentos que fazem o controle da planta. Os componentes básicos de todos os sistemas de 
refrigeração são sempre os mesmos: trocadores de calor, compressores, dispositivos de expansão e 
ventiladores. 
Como lembra Silva (2009), os trocadores de calor são os componentes de um sistema de refrigeração 
que têm a maior influência no desempenho de troca térmica efetuado por esse sistema. Os conden-
sadores são os elementos de um sistema de refrigeração que têm a função transformar o gás quente 
que é descarregado do compressor a alta em líquido. Para tal, o calor contido no líquido refrigerante é 
absorvido por alguma fonte de resfriamento. 
Conforme Martinelli (2003) quando o líquido refrigerante entra no condensador, ele está no mesmo 
estado que na descarga do compressor (gás quente a alta pressão). Como num sistema de refrigeração 
a finalidade é evaporar o líquido refrigerante (para retirar calor de um ambiente que se deseja res-
friar), o refrigerante, que está no estado gasoso, deve ser condensando antes de entrar novamente no 
evaporador. Esse processo de condensação do fluido refrigerante se dá em um trocador de calor, em 
três fases: de superaquecimento: Consiste em abaixar a temperatura do gás, retirando calor sensível 
do refrigerante até ele atingir a temperatura de condensação; condensação: Atingida a temperatura 
de condensação, o gás começa o processo de mudança de estado. Assim, o calor latente é retirado do 
refrigerante e a temperatura se mantém constante durante esse processo; sub-resfriamento: Depois de 
condensado, o refrigerante, que agora está no estado líquido, é resfriado mais alguns graus por meio 
de um trocador de calor intermediário. 
Toda energia absorvida por um sistema de refrigeração, mais a energia necessária ao funcionamento 
do sistema, são eliminados no condensador. 

Tipos de condensadores 
Segundo Martinelli (2003) os condensadores mais comuns utilizados em sistemas de refrigeração são: 
Condensadores de casco e tubos: Consiste numa carcaça cilíndrica na qual são instalados diversos 
tubos horizontes e paralelos, conectados a duas placas dispostas em suas extremidades. O gás a ser 
refrigerado flui por dentro da carcaça, em volta dos tubos, enquanto a água passa por dentro dos tubos. 
Condensadores de casco e serpentina: São bem parecidos com os condensadores do tipo casco e tubo, 
mas não possuem flanges em suas extremidades que possam ser removidos. É formado por uma car-
caça que contém uma serpentina que faz a circulação da água. São usadas em sistemas com menores 
capacidades. 
Condensadores de tubos duplos: Esse possui o tubo de água dentro do tubo de refrigerante. O refrig-
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erante circula pelo espaço entre os dois tubos, enquanto a água é bombeada pelo tubo interior. A água 
circula em direção oposto à do refrigerante. Sendo assim, a água mais fria fica em contato com o gás 
mais frio, evitando assim, o choque térmico. 
Condensadores atmosféricos: Construído por inúmeros trechos de tubos, tendo o vapor dentro desses 
tubos. A água que resfria é distribuída por uma calha de suprimento que a derrama sobre a superfície 
externa dos tubos. O resfriamento é uma combinação da evaporação de parte da água com o aqueci-
mento do restante. A água corre para baixo, enquanto o gás é introduzido por baixo, criando uma 
contra-corrente. 
Condensadores evaporativos: esse tipo de condensador combina as funções de torre de resfriamento e 
condensador. Num invólucro, contém: uma seção de ventiladores, separador de gotas, serpentina que 
condensa o refrigerante, reservatória de água e uma válvula de bóia. Em seu exterior, fica a bomba 
que faz a circulação da água. Essa bomba circula a água do reservatório (do fundo da unidade) para os 
bicos de pulverização (acima da serpentina do refrigerante). Os ventiladores forçam a passagem de ar 
pela serpentina e pela água que está sendo pulverizada sobre a serpentina do refrigerante. 
Condensadores resfriados a ar: É utilizado para unidades de refrigeração com baixa potência, tais 
como os condicionadores de ar e refrigeradores domésticos. Para propiciar economia de espaço e en-
ergia, não precisam de tubulações de água, sendo o ar o responsável pela troca térmica. 
Para Martinelli (2003) a escolha do condensador a ser utilizado depende do tipo de instalação, das 
condições do projeto, da sua localização e da reutilização ou não do calor a ser rejeitado, dentre outras 
inúmeras variáveis. 
Alguns parâmetros devem ser observados quando se instala um condensador: O tamanho da sua super-
fície de troca térmica deve ser suficiente para condensador o vapor que é enviado até ele para o estado 
líquido; Deve ter um projeto que suporte pressões e temperaturas medianas, pois normalmente o pro-
cesso tem essas condições; O seu tamanho deve ser suficiente para armazenar todo o vapor refrigerante 
que é enviado pelo compressor, pois, antes de se condensar, o vapor ocupa um volume bem maior. 
Também deve ter espaço suficiente para que o líquido refrigerante que se condensou seja separado do 
vapor e recolhido para o reservatório de líquido. 

Evaporadores 
Conforme Silva (2009) evaporador é o local de um sistema de refrigeração onde o fluido refrigerante 
sofre a mudança de estado físico: passa de líquido para vapor. É a parte mais importante de um sistema 
de refrigeração. Todo e qualquer sistema de refrigeração tem como objetivo único a remoção de calor 
de alguma substância. Tal calor tem de ser absorvido pelo evaporador. Por isso, a eficiência do sistema 
depende do projeto, instalação e operação adequadas. 
A eficiência desse aparelho depende, principalmente, de três aspectos que devem ser observados du-
rante a fase de projeto e seleção do mesmo: Ter uma superfície suficiente para a absorção de toda a 
carga de calor necessária, sem que haja uma diferença excessiva entre o refrigerante a substância a ser 
resfriada; Ter espaço suficiente para o refrigerante líquido e também para que o vapor do refrigerante 
se separe do líquido; Apresentar espaço suficiente para a circulação do refrigerante sem queda de 
pressão excessiva entre a entrada e a saída. 

O processo de evaporação 
Segundo Silva (2009) o fluido refrigerante, após passar pela válvula de expansão, é admitido no evapo-
rador na forma líquida. Pela pressão no evaporador ser baixa, o fluido refrigerante se evapora numa 
temperatura baixa. Na parte externa do evaporador, há um fluxo de fluido a ser refrigerado. 
A temperatura desse fluido é maior que a do refrigerante. Por isso, este se evapora. Logo após todo 
esse refrigerante se evaporar, ele sofrerá um acréscimo de temperatura denominado superaquecimento.
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Classificação dos evaporadores 
Conforme Martinelli (2003) os evaporadores podem ser classificados de várias formas. As mais co-
muns são: tipo de alimentação do líquido, e superfície de troca de calor. 
Sobre o tipo de alimentação do líquido, eles são divididos em evaporadores “secos” ou “inundados”. 
O “inundado” é disposto com um tanque ou tambor compensador acima da serpentina, fazendo com 
que o interior do evaporador sempre permaneça cheio de refrigerante. Pode ter duas montagens dife-
rentes: com circulação do refrigerante por gravidade ou por bombeamento. 
O evaporador “seco” possui um dispositivo que controla a quantidade de entrada de refrigerante. A 
quantidade admitida por esse evaporador é apenas a suficiente para que ele seja totalmente evaporado 
até atingir a saída da serpentina. Todo esse refrigerante saí da serpentina em estado seco (vapor seco). 
Sobre o tipo superfície de troca de calor, eles são classificados em evaporadores de “superfície 
primária” e de “superfície estendida”. 
Os evaporadores de superfície primária são feitos apenas por canos ou tubos lisos. Já os evaporadores 
de superfície estendida, possuem, além dos canos e tubos lisos, extensões de superfícies feitas de 
chapas ou placas metálicas, ondulações fundidas ou usinadas na superfície da tubulação (aletas).
A grande vantagem dos evaporadores de superfície estendida é que eles têm uma superfície de contato 
de troca térmica com a substância a ser resfriada bem maior do que os evaporadores de tubos lisos. 
Normalmente são utilizados para o resfriamento do ar ou de outros gases.

Tipos de evaporadores 
Segundo Martinelli (2003) um dos tipos de evaporadores existentes são os evaporadores de serpentina 
e placas. São feitos por lâminas planas de metal interligadas por curvas de tubos soldadas a placas 
contíguas. Também podem ser feitos de placas rebaixadas ou ranhuras e soldadas entre si, de modo 
que as ranhuras façam a trajetória determinada do líquido refrigerante. Geralmente eles são usados em 
geladeiras e prateleiras de congeladores. 
Um segundo tipo de evaporador a ser citado é o evaporador tubular. São comumente usados em ar-
condicionado e tem a aparência muito parecida ao condensador tubular e a outros trocadores de calor. 
É usado para resfriar água que é circulada através das unidades de resfriamento. Nesse tipo de evapo-
rador, a água flui pelos tubos do resfriador, enquanto que o refrigerante líquido que está em volta a 
superfície externa dos tubos se evapora ao absorver o calor da água. 
 
Sistemas de expansão direto e indireto 
Conforme Matos (2010) um sistema de serpentina de expansão direta é um método de refrigeração 
direto no qual o evaporador está em contato direto com o material ou ambiente a ser refrigerado, ou 
então está localizado em passagens de circulação de ar que se comunicam com esse espaço. Para tal, 
podem ser incluídos qualquer tipo de trocador de calor, como serpentinas de tubos, resfriadores tubu-
lares, entre outros. 
Já no sistema de expansão indireto o refrigerante é evaporado na serpentina do evaporador, que está 
imerso em um tanque de salmoura. A salmoura, que é um refrigerante secundário, é circulada entre as 
serpentinas das câmaras frigoríficas para resfriá-las, no lugar da serpentina que contém o refrigerante 
primário. 
A diferença entre esses dois sistemas está no processo de transferência de calor adotado: ou pelo 
processo de calor latente (através da evaporação do refrigerante primário), ou pelo processo do calor 
sensível (com um refrigerante secundário). 

Dispositivos de Expansão 
Para Silva (2009), os dispositivos de expansão têm a finalidade de reduzir a pressão na entrada do 
evaporador e regular a vazão de refrigerante que entrará no mesmo. Alguns tipos desses dispositivos 
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serão apresentados a seguir. 
Os tubos capilares são utilizados em sistemas de refrigeração de pequeno porte, como em: condicio-
nadores de ar, geladeiras, vitrinas para refrigeração comercial, entre outros. Segundo Martinelli (2003) 
o capilar é um dispositivo de expansão e por isso tem duas finalidades: reduzir a pressão do líquido 
refrigerante e, regular a vazão da mistura líquido/gás que vai entrar no evaporador, baseando-se no 
princípio de que uma massa de refrigerante no estado líquido vai passar mais facilmente através de um 
capilar do que a mesma massa de refrigerante no estado gasoso. 
Por isso, se o vapor não condensado do líquido refrigerante não entra no capilar, o fluxo de massa será 
reduzido, permitindo assim que o refrigerante tenha mais tempo de resfriamento no condensador. 
Caso contrário, se o líquido refrigerante tende a se acumular no condensador, a temperatura e a pressão 
aumentarão, resultando em um aumento do fluxo de massa de refrigerante. 
O que faz a pressão ser reduzida é a fricção do gás no interior do capilar. A diferença de pressão de-
sejada é alcançada combinando-se os valores do diâmetro interno e do comprimento do capilar. Por 
causa disso, além da pressão, a vazão também será alterada. 
A vantagem principal da utilização do capilar constitui-se no fato de que, mesmo o compressor pa-
rando, o refrigerante ainda continua a fluir através do capilar até que as pressões do lado de alta e baixa 
sejam equalizadas. Esse fato também ajuda na partida do motor, que não precisa utilizar torque acima 
do normal. 
A quantidade de gás refrigerante é extremamente importante para o correto funcionamento de um 
sistema de refrigeração. A carga de gás deve estar dentro de certos limites (entre a quantidade máxima 
e mínima). Muitas das vezes, as consequências da falta ou excesso de gás são atribuídas ao capilar, 
mesmo ele estando dentro dos padrões de dimensionamento. Abaixo estão descritas essas situações: 
- Carga de gás em falta: levam a baixas temperaturas de evaporação. Sendo assim, o evaporador não é 
totalmente utilizado resultando em menor capacidade frigorífica, visto que o retorno de gás será menor 
do que a capacidade de bombeamento do compressor. 
- Carga de gás em excesso: o resultado é a pressão de condensação excessiva, sobrecarga do compres-
sor, maior pressão de evaporação e risco de retorno de líquido para o compressor. 

Válvulas de expansão 
Conforme Silva (2009) as válvulas de expansão têm a função de controlar, de forma precisa, a quan-
tidade de refrigerante que vai entrar no evaporador. Para a escolha correta da válvula de expansão, 
devem ser conhecidas algumas condições, como: Carga de refrigeração; Tipo e tamanho das conexões 
de saída e entrada; Diferencial de pressão na válvula; Possível necessidade de um equalizador externo; 
Refrigerante a ser usado no sistema. 

Os principais tipos de válvulas de expansão são: 
Válvula de expansão manual: são válvulas de agulha acionadas à mão. A quantidade de refrigerante 
que passará por essa válvula dependerá de sua abertura. Tem como vantagem a simplicidade e o baixo 
custo e, como desvantagem, sua inflexibilidade. É utilizadas em grandes sistemas de refrigeração com 
uma válvula de “bypass” (desvio), operando paralelamente à válvulas automáticas; 
Válvula de expansão automática: se destina a manter uma pressão de sucção maior e mais constante no 
evaporador, independentemente das variações de calor. Tem o funcionamento muito preciso. Se bem 
regulada, mantém constante, principalmente, a temperatura do evaporador. É utilizada que se quer um 
controle preciso de temperatura; 
Válvula de expansão de bóia: Esse tipo de válvula oferece um controle muito bom, mantendo um nível 
adequado de refrigerante independentemente das variações de carga. Deve ser escolhida de acordo 
com o refrigerante a ser usado, por causa das diferentes densidades entre os refrigerantes (o que pode 
influenciar no funcionamento da bóia). Existem dois tipos: para o lado de baixa pressão e para o lado 
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de alta pressão; 
Válvula de expansão eletrônica: regula o fluxo refrigerante a partir de um microprocessador, que con-
trola o superaquecimento por meio de transdutor de nível. O líquido refrigerante entra a alta pressão 
pelo interior da válvula, passando por vários orifícios calibrados. Uma bucha desliza abrindo ou 
fechando esses orifícios calibrados, fazendo que com que a área de passagem seja modificada. Um 
motor de passo controla o deslizamento da bucha; 
Válvula de expansão termostática: é basicamente uma válvula de expansão automática com a carac-
terística adicional de ter um dispositivo que faz a correção da quantidade de líquido a ser evaporado 
na serpentina de modo que esta corresponda à carga no evaporador. A força necessária para o seu 
acionamento é obtida do superaquecimento do estado gasoso do refrigerante no evaporador por meio 
de um sensor de temperatura. 
 
Compressores 
O compressor é o principal componente de um sistema de refrigeração. Segundo Martinelli (2003) 
a principal razão de sua utilização é recuperar o líquido expandido para que ele possa ser utilizado 
novamente por inúmeras vezes, fechando assim o ciclo. 

Tipos de compressores 
Compressor alternativo (de êmbolo): é compreendido por uma combinação de um ou mais conjuntos 
de pistão e cilindro. O pistão se desloca em movimento alternativo, fazendo a aspiração do gás num 
curso, comprimindo-o e descarregando-o no curso de retorno; 
Compressor rotativo de parafuso: é um tipo de unidade de deslocamento positivo. Consiste basica-
mente por duas engrenagens helicoidais ajustadas entre si, sendo que uma delas é macho e a outra é 
fêmea, que ficam em um invólucro estacionário que contem as aberturas de sucção e descarga. Para 
tornar estanques as rocas, é bombeado óleo através do compressor, junto com o refrigerante; 
Compressor rotativo de palhetas deslizantes: aprisiona o gás em volume determinado, comprime-o 
girando dentro de um cilindro, com palhetas deslizantes forçadas contra a parede do cilindro; 
Compressor centrífugo: o gás passa sucessivamente por cilindros, conferindo-lhe estágios, que são 
necessários para os aumentos parciais de pressão até ser atingida a pressão desejada; 
Compressor scroll: o gás passa por entre duas espirais, sendo que uma delas é fixa e a outra é móvel. 
Conforme a espiral se movimenta, o gás aprisionado é levado para o centro das espirais, aumentando 
assim a sua pressão. 
Os compressores também podem ser classificados conforme sua pressão de evaporação em: Baixa 
Pressão: a faixa da temperatura de evaporação vai de -34,4 °C a -12,2 °C; Média/Alta Pressão: a faixa 
da temperatura de evaporação vai de -15,0 °C a 12,8 °C ou de -20,0 °C a 10,0 °C; Pressão Comercial: 
a faixa da temperatura de evaporação vai de -17,8 °C a 10,0 °C. 
Os compressores devem ser escolhidos conforme sua faixa de aplicação. Caso estejam fora, podem 
ocasionar os seguintes problemas: Perda do seu rendimento; Superaquecimento; Consumo elevado de 
energia; Redução da sua vida útil; Perda da capacidade de partida. 

ESTUDO DE CASO 

No estudo de caso aqui descrito, será mostrado como a aplicação de purgadores automáticos de ar 
numa linha de refrigeração industrial refrigerada por amônia reduz o consumo de energia elétrica 
absorvida pelo sistema. O estudo foi realizado em uma empresa do ramo alimentício de fabricação de 
batatas palito pré-fritas congeladas. 
Essa empresa possui em suas instalações, 5 unidades compressoras (3 para alta pressão e 2 para baixa 
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pressão) para fazer a refrigeração de 2 túneis de congelamento (à -40° C) e de uma câmara frigorífica 
de armazenagem (à -18° C), tendo uma potência nominal instalada de aproximadamente 1,86 mega-
watts (MW), alimentada por uma rede de tensão equivalente a 380 volts. 
Como essa instalação é fundamental para o processo produtivo da empresa, ela tem o seu funciona-
mento constante. E isso se reflete diretamente na conta de energia elétrica, devido à sua alta potência 
demandada. Com o intuito de se diminuir o consumo de energia elétrica, foram estudados alguns siste-
mas ou medidas para reduzir o consumo dessa instalação e se chegou a uma conclusão de que a insta-
lação de purgadores automáticos de ar seria a melhor opção, pois o investimento é baixo e o retorno 
financeiro desse investimento é rápido. 

O purgador automático de ar 
O purgador automático de ar é um aparelho que tem por finalidade, num sistema de refrigeração in-
dustrial, retirar o ar ou outros gases incondensáveis que estão presentes no circuito de forma precisa e 
contínua, evitando-se assim que purgas manuais sejam efetuadas. 
As purgas manuais de ar requerem algumas condições de operação que não são desejáveis como, por 
exemplo, a parada total de todo o sistema frigorífico e o contato direto do operador com o gás refrig-
erante, o que pode ser perigoso. Ele é composto por um purgador mecânico, um controlador lógico 
programável (CLP), válvula de expansão e válvulas solenoides, visor de nível e um borbulhador, ao 
preço de aproximadamente R$ 95.500,00 (já incluso os serviços). 

Os gases não condensáveis (incondensáveis) 
Gases não condensáveis, ou incondensáveis, são gases que em determinadas pressões e temperaturas 
não têm a capacidade de se condensar. Um bom exemplo (e o mais comum deles) é o ar, que toda a 
instalação frigorífica está propensa a ter. 
Dependendo da aplicação, essa característica pode ser maléfica ou benéfica. No caso dos sistemas de 
refrigeração, a presença deles representa perdas de rendimento da instalação, pois a mesma energia que 
é utilizada para comprimir esses gases (que não tem função alguma) poderia ser usada para comprimir 
o gás refrigerante. 

Necessidade da purga de ar 
Os gases não condensáveis, que são indesejáveis nos sistemas de refrigeração, estão presentes desde 
o início do processo de montagem, com a instalação de tubos e acessórios preenchidos com ar. Após 
ser finalizado esse processo, se uma aplicação de vácuo não for bem sucedida, o ar pode permanecer 
dentro do sistema. 
Em algumas ocasiões, também pode haver a entrada desse ar, como em manutenções, penetração no 
sistema através de equipamentos, vazamento em conexões e soldas, no abastecimento de óleo, entre 
outras operações. Somado a isso, também se pode contar com impurezas no refrigerante ou no óleo 
de lubrificação, que são originadas a partir da decomposição dos mesmos pelas altas temperaturas de 
descarga. 
Esses gases ficam concentrados no lado de alta pressão do sistema de refrigeração, mais especifica-
mente nos pontos mais frios e calmos do condensador. Eles tendem a formar uma “película” sobre os 
tubos do condensador, conforme mostrado na figura abaixo, fazendo uma espécie de isolamento térmi-
co na superfície de troca térmica de calor do refrigerante no condensador, o que resulta numa redução 
da capacidade do condensador, aumentando assim, a pressão de descarga do compressor. 
A presença desses gases não condensáveis pode ser eliminada através de purgas manuais, o que é 
perigoso para a saúde do operador e pode levar a grandes perdas de refrigerante, caso não seja bem 
controlada. 
Uma alternativa à operação manual é a instalação de purgadores de ar automáticos, que é extrema-
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mente recomendável por se tratar de uma solução segura e altamente eficaz, já que o sistema eletrônico 
do purgador otimiza a abertura das válvulas solenoides apenas dos pontos que realmente tem a pre-
sença de ar e porque a mistura gás amônia + ar, antes de ser descartada para o exterior, passa através 
de um selo líquido, condensando a amônia e liberando apenas o ar (Marzullo, 2009). 

Funcionamento do purgador automático de ar 
A figura 3 mostra as etapas de funcionamento do purgador automático de ar. São três etapas distintas 
que serão explicadas, separadamente, logo abaixo. 

Figura 3 – Funcionamento do purgador automático de ar

Fonte: Marzullo, 2009

Conforme na figura mostrada acima, tem-se no esquema 01 o início do funcionamento e o purgador 
se preenche de líquido através da conexão P. Ao mesmo tempo, o líquido refrigerante flui através da 
válvula termostática Tx, que alimenta a serpentina para resfriar o purgador. Quando a boia acusa que 
o nível atingiu seu ponto máximo, o enchimento é paralisado. Em seguida, no esquema 02, um único 
ponto de purga se abre e é permitido que o gás contaminado entre pelo fundo do purgador. No esquema 
03, como o líquido sub-resfriado condensa o gás refrigerante, os gases incondensáveis se acumulam no 
topo do purgador e são ventilados para a atmosfera, através do borbulhador. 
A figura 4 mostra como o purgador automático de ar se conecta ao sistema de refrigeração. 

Figura 4 – Conexão do purgador com o sistema de refrigeração.

Fonte: Marzullo, 2009
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Metodologia utilizada 
Para a realização desse estudo, foram observadas algumas variáveis que compõem o processo de re-
frigeração. Dentre elas, a pressão de descarga dos compressores de alta e a corrente que os mesmos 
utilizavam durante as horas trabalhadas. 
Foi feito um comparativo dos dados, coletados pelos operadores das salas de máquinas, antes da insta-
lação do purgador automático de ar com os dados depois da instalação desse equipamento. 

Dados coletados 
O quadro 1 mostra os dados dos compressores que fazem parte do estágio de alta pressão do sistema 
de refrigeração em estudo.

Quadro 1 - Dados dos compressores

Tipo Nº Fabricante Regime de Trabalho Potência Nominal (KW) Modelo
Parafuso 1 Mycom   -2º C / 35º C 521,98 250 VL-H
Parafuso 2 Mycom -32º C / 35º C 484,70 250 VL-H
Parafuso 3 Mycom -32º C / 35º C 484,70 250 VL-H

Fonte: Acervo da empresa em estudo, 2011

Para dar continuidade ao estudo, foi necessário fazer um cálculo médio das horas trabalhadas de cada 
compressor em questão, o que é mostrado no quadro 2.

Quadro 2 - Média horária de funcionamento dos compressores

Nº Dias / Ano Horas / Dia Total
1 365 22,09 8.062,85 horas
2 365 22,09 8.062,85 horas
3 365 22,09 8.062,85 horas

Média 365 22,09 8.062,85 horas
Fonte: Acervo da empresa em estudo, 2011

Pode-se perceber, pelo quadro 2, como é grande o número de horas trabalhadas pelo equipamentos 
em estudo, ressaltando a importância deles. 

Variação do consumo energético
Para se calcular a variação do consumo energético dos compressores, forão realizadas leituras das 
pressões de descarga e da corrente dos compressores de alta, bem como seu consumo, feitas pelos 
operadores da sala de máquinas, antes e depois da instalação dos purgadores automáticos de ar. 
Após as coletas de dados, foram calculadas as diferenças dos valores das variáveis medidas em cada 
compressor, antes e depois da instalação do equipamento. 
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Quadro 3 - Médias encontradas para o compressor de alta 01:

Compressor 01 - Túnel 01 - Médias
Situação Pressão de Descarga (bar) Corrente (A) Consumo (W)

Antes 13,05 696 358.023
Depois 12,00 633 325.801

Diferença 1,04 63 32.222
Fonte: Acervo da empresa em estudo, 2011

Quadro 4 - Médias encontradas para o compressor de alta 02:

Compressor 02 - Túnel 02 - Médias
Situação Pressão de Descarga (bar) Corrente (A) Consumo (W)

Antes 13,17 316 162.678
Depois 11,85 291 149.664

Diferença 1,32 25 13.014
Fonte: Acervo da empresa em estudo, 2011

Quadro 5 - Médias encontradas para o compressor de alta 03:

Compressor 03 - Túnel 02 - Médias
Situação Pressão de Descarga (bar) Corrente (A) Consumo (W)

Antes 12,98 311 159.933
Depois 12,07 286 147.139

Diferença 0,91 25 12.795
Fonte: Acervo da empresa em estudo, 2011

Comparando-se os valores encontrados, já é visível uma grande redução no consumo de energia 
elétrica e uma diminuição na pressão de descarga.

Cálculo da economia anual de energia elétrica 
Para se chegar ao valor financeiro economizado pela instalação do aparelho, foi necessário calcular o 
valor médio do quilowatt, pois existem tarifas diferenciadas para o horário de ponta e para o horário 
fora de ponta. Para isso, também foi desprezado o valor do custo de demanda para esses dois horári-
os diferenciados. O quadro 6 mostra os valores encontrados.

Quadro 6 - Valores da energia elétrica

Horário Valor (R$ / KW)
Fora de Ponta 0,21

Ponta 1,71
Média Ponderada 0,40

Fonte: Acervo da empresa em estudo, 2011

Aplicando-se a tarifa média encontrada com os dados coletados dos compressores, temos o quadro 
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7, que mostra o ganho financeiro após a instalação do purgador automático de ar.

Quadro 7 – Economia financeira anual

Compressor Variação no Consumo  (W) Horas Trabalhadas 
(Média Anual)

Economia Média Anual (R$)

1 32.222,04 8.062,85 103.271,09
2 13.014,27 8.062,85 41.710,50
3 12.794,66 8.062,85 41.006,67

Soma 185.988,26
Fonte: Acervo da empresa em estudo, 2011

Pelo o que mostra o quadro 7, observa-se um ganho financeiro anual bastante significativo, visto que 
o preço do equipamento e do serviço gira em torno de R$ 95.500,00. Sendo assim, o tempo aproxi-
mado de retorno do investimento, baseado na economia anual de energia elétrica, é de 6 a 7 meses.

Outros ganhos decorrentes

Além dos ganhos financeiros descritos no tópico anterior, acompanhando a rotina do funcionamento 
do sistema de refrigeração, pôde-se notar também que houve uma diminuição nas horas paradas dos 
equipamentos por desarme de pressão de descarga alta, o que influenciava diretamente no processo 
produtivo da empresa em estudo. Mais ainda, pelo sistema funcionar com uma pressão de descarga 
mais moderada, nota-se que, através de inspeções, o desgaste das unidades compressoras foi diminuí-
do. 
Um outro ganho também relevante foi que não se faz mais purgas manuais, evitando-se assim que 
operadores tenham contato direto com o refrigerante, o que pode ser perigoso para a saúde e também 
acabando com o desperdício do refrigerante, pois as purgas manuais não eram precisas. 

CONCLUSÃO 

Utilizando-se do resultado obtido como referência de análise da viabilidade econômica do inves-
timento, e considerando um custo médio para instalação do purgador, já estando incluído todas as 
válvulas solenóides e válvulas manuais, de R$ 95.500,00 teremos um retorno do investimento num 
tempo aproximado de 6 à 7 meses, o que torna extremamente viável sua aquisição e instalação. 
Além disto, ao se eliminar o ar do sistema, têm-se outros ganhos decorrentes do menor trabalho dos 
compressores, o aumento da eficiência do sistema e o aumento da vida útil dos equipamentos inte-
grantes do sistema de refrigeração ao operar com menor pressão. 
Por outro lado, se atentarmos pela periculosidade no manuseio da amônia, é altamente recomendado 
a instalação de um sistema automático de purga, que não desperdiça o gás amônia e é altamente 
seguro. 
Uma purga manual do sistema para a atmosfera, pela falta de controle, não garante uma continuidade 
no processo, permitindo uma pressão ainda mais alta, acarretando desperdício do gás amônia e pro-
vocando uma atmosfera tóxica e corrosiva no local.
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LUgAR DOS gÊNEROS é EM TODO LUgAR: MENINAS E MENINOS BRINCAM 
DE CARRINHOS E DE BONECAS
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RESUMO - Este artigo discute os prejuízos para meninos e meninas a partir da educação diferenciada, 
fragmentada, dicotômica entre os sexos e propõe a educação cidadã e integral, onde as tarefas se dão 
por habilidades e competências e não por funções tradicionalmente construídas. Para tanto, prob-
lematizam-se as construções de gênero, as relações de poder e educação formal e informal, a partir da 
análise de fontes históricas como músicas, dicionário, ditos populares, experiências e práticas sociais.
  
Palavras-chaves: Gênero, educação, poder.

INTRODUÇÃO

Em pleno séc. XXI, com a inserção de homens e mulheres no mercado de trabalho, e, se considerado 
o mercado informal, com a maior presença feminina, mas recebendo em média 30% menos que os ho-
mens para mesmas funções, contraditoriamente à comprovada maior escolaridade delas em relação a 
eles; com aproximadamente 35% das famílias, no Brasil, sendo chefiadas por elas, sendo a maior parte 
das eleitoras e cidadãs; estando a força física relativizada na era da informação e das novas tecnologias 
e da musculação acessível a todos(as) que queiram adquirir músculos, ainda assim faz-se necessária 
a reflexão sobre a educação sexista e diferenciada para meninos e meninas ainda presente em nossa 
sociedade, seja formal ou informal e seus prejuízos para ambos os sexos. 
O que se constata historicamente é que as diferenças entre o gênero masculino e feminino (e cada ser 
é único) foram traduzidas em desigualdades. O problema não está em possuir pênis ou vagina, seios, 
amamentar, menstruar, poder gerar, ter 4 milhões de neurônios a mais, ou em outras especificidades 
físicas ou hormonais, mas o que se faz com elas no universo cultural e vivencial, que sentidos e repre-
sentações têm tido.
Contribuição importante para tais reflexões vêm à tona com a categoria gênero, incorporada nos estu-
dos e pesquisas a partir dos anos 80 (SCOTT, 1990; FLAX, 1991) e posteriormente (BUTLER, 2010), 
no Brasil, apontando para possibilidade de se compreender o masculino e o feminino enquanto con-
struções relacionais (só se pode pensar um em relação ao outro) e sócio-históricas, vivas, dinâmicas, 
com possibilidades de se sair das naturalizações e determinismos biológicos. Não se trata de negar as 
diferenças biológicas e anatômicas, mas pensá-las dentro da cultura, imersas em atribuições simbóli-
cas e por representações que são fabricadas sobre as funções e vivências masculinas e femininas. As-
sim, ninguém nasce, mas constitui-se homem e mulher.
Nesse trabalho pretende-se, por meio da análise de algumas fontes históricas como músicas, dicionário, 
ditos populares e experiências, problematizar a educação sexista, propor a educação integral e cidadã, 
dialogando com alguns autores(as) que tratam dos conceitos gênero e poder (DELEUZE, 1988 e FOU-
CAULT, 1989), problematizando práticas no cenário da educação formal e informal.
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gÊNERO – O MASCULINO E O FEMININO EM CONSTRUÇÃO

Para melhor ser desenvolvido o tema, retoma-se a literatura que vem discutindo os conceitos gênero e 
poder por meio de vários teóricos. 
Tecer estudos sobre as relações de gênero implica desconstruir parâmetros antigos e, ao mesmo tempo, 
contextualizar essas relações, visando desmistificar o próprio conceito. Alguns trabalhos nessa linha 
têm questionado a historiografia tradicional e assim feito com que as Ciências Humanas sejam vistas 
criticamente no que diz respeito aos seus arcabouços teóricos, revendo paradigmas antes pouco ques-
tionados. Buscando historicizar a categoria, pode-se dizer que, a partir da rejeição às determinações bi-
ológicas implícitas para alguns (mas) no termo sexo, uma grande parte de feministas e de intelectuais, 
neste fim de século, começaram a utilizar o termo gênero. Esta é uma noção relacional, pois designa 
as relações entre os sexos, sendo uma maneira de indicar construções sociais acerca das funções das 
mulheres e dos homens, assim como de suas subjetividades.

Conforme define FLAX (1991,p.228)

[...] as relações de gênero são processos complexos e instáveis [...] constituídas 
por e através de partes inter-relacionadas. Essas partes são interdependentes [...]. 
As relações de gênero são divisões e atribuições diferenciadas e [...] assimétricas 
de traços e capacidades humanas [...]. Homem e mulher são apresentados como 
categorias excludentes [...]. O conteúdo real de ser homem ou mulher e a rigidez 
das próprias categorias são altamente variáveis de acordo com épocas e culturas. 
Entretanto, as relações de gênero [...] têm sido [...] relações de dominação.

Faz-se necessário tomar o devido cuidado para não se incidir numa visão de mão única que atribui 
frequentemente à mulher a condição apenas de vítima, pois, nas relações de gênero, o vínculo de 
dominação e subordinação nem sempre é tão transparente e óbvio, apesar de se poder verificar, até o 
momento, e de um modo geral, a supremacia masculina. Seria ingênuo acreditar que a utilização da 
categoria gênero, no estudo, por si só possibilitasse uma compreensão histórica mais ampla do objeto. 
É importante, apesar da dificuldade, conjugar gênero a outras dimensões e conjunto das teorias do 
conflito. Embora privilegiando as ambiguidades e contradições de gênero, acredita-se como SCOTT 
(1990,p.15) que

[...] os historiadores devem antes de tudo examinar as maneiras pelas quais as 
identidades de gênero são realmente construídas e relacionar seus achados com 
toda uma série de atividades, de organizações sociais historicamente situadas.

A noção de relações de gênero aponta para construções mutáveis de significação. Isso quer dizer, como 
ressalta PAOLI (1991, p.118),  que os significados constituintes das diferenças de gênero são atraves-
sados por discursos de outras identidades e cristalizados de repetições, de estereótipos, todos coloca-
dos em ação em contextos específicos.
Sem o intuito de partir de sujeitos prontos e acabados, utiliza-se a categoria gênero no trato das rela-
ções sociais. Este procedimento constitui uma mudança epistemológica importante, pois a dimensão 
relacional faz com que haja um deslocamento da noção de sujeito e de identidade fixa para a de re-
lação, evitando, inclusive, uma possível guetificação feminina. A consequência metodológica é a de 
que deixam de existir homens e mulheres abstratos, essencializados, para se constituírem homens e 
mulheres contextualizados, uma especificidade do gênero estudado pela História.
Algumas dificuldades aparecem em determinados momentos da análise histórica quando se tenta, dev-
ido a toda uma influência historiográfica e de produções feministas, identificar qualquer atitude femi-
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nina como sendo de resistência, heroicizando as mulheres; e, em outros momentos, percebê-las como 
frequentemente oprimidas e inevitavelmente dominadas, vitimando-as. Talvez o uso do gênero possa 
auxiliar a sair dessas armadilhas, uma vez que a ênfase recai nas construções sociais e culturais das 
diferenças sexuais e rompe com ideias naturalizantes, ou mesmo identidades fixas como problematiza 
Butler (2010). Nesse sentido, há jogos de poder relacionais entre o masculino e o feminino – indepen-
dente do sexo físico das pessoas -, marcados por hierarquias, conflitos e também por negociações. Não 
se trata de negar as falas misóginas, mas de mostrar como são fabricadas. Podem-se utilizar, para isso, 
de práticas, de símbolos, de códigos normativos, de representações, valores sociais e de identidades 
subjetivas. O gênero também designa contingentes humanos movidos pelas representações do outro e 
auto representações do masculino e do feminino.
Outro empecilho ao estudo consiste no fato de que o gênero não possui ainda um embasamento teórico 
tão legitimado como o conceito de classe, por exemplo, tendo sido colocado como categoria analítica 
utilizada em pesquisas somente a partir dos anos 80, no Brasil. É, portanto, um desafio lidar com esta 
categoria abordada pela historiografia e outras áreas do conhecimento. Não é por acaso que poucos(as) 
investigadores(as) incorporaram a perspectiva relacional que impõe o enfoque de gênero. Muitos(as) 
utilizam-no, mas ainda atribuindo, de forma simplista, ao patriarcado e à discriminação a responsabi-
lidade pela opressão feminina, pelas hierarquias e desigualdades entre gêneros e pela criação de um 
mundo feminino à parte.

AS RELAÇõES DE gÊNERO COMO PRIMEIRAS MANIFESTAÇõES DO PODER

Determinadas ações sociais só têm sentido se integradas numa análise de construção e consolidação 
do poder. Assim, este tema é melhor compreendido na relação de reciprocidade entre gênero e poder, 
sendo o gênero uma forma de significar as relações de poder.
Em que pese o poder, é bom esclarecer a concepção que transita e se recompõe no fluxo das relações 
sociais. Nesta perspectiva, DELEUZE (1988), com base em FOUCAULT, questiona:

O que é poder? A definição de Foucault parece bem simples: o poder é uma relação 
de forças, ou melhor, toda relação de forças é uma relação de poder. Compreende-
mos primeiramente que o poder não é uma forma, por exemplo, a forma-Estado; 
e que a relação de poder não se estabelece entre duas formas, como o saber. Em 
segundo lugar, a força não está nunca no singular, ela tem como característica es-
sencial estar em relação com outras forças, de forma que toda força já é relação, 
isto é, poder: a força não tem objeto nem sujeito a não ser a força. (1988, p.78)

[Ou], ... dirá Foucault que o poder remete a uma ‘microfísica’. Com a condição de 
não entendermos o ‘micro’ como uma simples miniaturização das formas visíveis 
ou enunciáveis, mas como um outro domínio, um novo tipo de relações, uma di-
mensão de pensamento irredutível ao saber: ligações móveis e não-localizáveis. 
(1988, p.100)

As relações de poder são constitutivas das relações de gênero. Não se pretende reduzir tudo a gênero, 
mas colocar que este é fundamental para as relações sociais, por regular as relações homem-mulher, 
homem-homem e mulher-mulher. Socialmente construído, o gênero corporifica a sexualidade, que é 
exercida como uma forma de poder. Portanto, a sexualidade é um ponto de apoio da desigualdade de 
gênero.
O gênero aparece como um eixo pelo qual o poder é exercido numa luta constante frente à distribuição 
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desigual de suas oportunidades. É, portanto, um sistema político. Pode-se considerar que, a partir tam-
bém das relações assimétricas de poder entre os gêneros, se chegue aos fundamentos que produzem, 
reproduzem e mantêm as relações violentas. As hierarquias sociais entre os gêneros respondem a res-
oluções desfavoráveis até agora para as mulheres.
Em concordância com a concepção foucaultiana de poder, SAFFIOTI considera esse conceito mais 
flexível e útil ao estudo das relações de gênero, pois permite descartar a posição vitimista em que o 
homem detém o poder e a mulher não. O poder relacional aparece como um fenômeno que flui em 
cadeia, perpassando pelos sujeitos sociais, conforme a correlação de forças do momento. Um poder 
múltiplo, localizado em diferentes espaços, que pode, inclusive, aparecer com roupagem de autori-
dade. Visualiza-se, neste estudo, a permanente tensão que anima essas relações. Assim, 

[...] quando se afirma que as mulheres são dominadas pelos homens, não se ex-
clui a luta das primeiras pela ampliação de sua pequena fatia de macropoderes, 
nem tampouco suas batalhas cotidianas pelo exercício constante de micropoderes. 
(1995, p. 23)

Barbieri (1990, p.38) , nessa linha de pensamento, reforça que o poder

[...] produce verdades, disciplina, pero también esta siempre en peligro de perd-
esse. Por ello no bastan leys y normas, amenazas cumplidas y castigos ejemplares. 
Las/os dominadas/os tienen un campo de posibilidades de readecuación, obedien-
cia aparente pero desobediencia real, resistencia, manipulación de la subordina-
tion.

Um outro modo de conceituar o poder é observado em CHAUÍ(1985, p. 34) ao entendê-lo como

[...] capacidade coletiva para tomar decisões concernentes à existência pública de 
uma coletividade, de tal maneira que seja expressão de justiça, espaço de criação 
de direitos e garantia do justo pelas leis, sem coação. [...] O encarando [...] como 
reconhecimento de direitos sociais, econômicos, políticos e culturais diferencia-
dos, não o identificaremos com o governo nem com a soberania, mas como o 
pólo onde a lei não é coação, o direito não é interesse e a justiça não é formal. 
Tomaremos o poder como expressão dos direitos daquela parte da sociedade cujo  
desejo é não ser comandada nem oprimida.

No que diz respeito à concepção de força, a filósofa entende

[...] por força a ausência do poder [...] e presença do desejo de mando e de opressão 
de uma classe sobre outra e de um grupo social sobre outro. Entenderemos por 
força, portanto, as relações de exploração econômica, de dominação política, de 
exclusão cultural, de sujeição ideológica e de coação física e psíquica.  (1985, 
p.47-48)

A filósofa considera ainda que as mulheres são definidas como seres para os outros e não como seres 
com os outros, sendo constituídas como sujeito pela heteronomia. Daí decorre também a violência 
entre mulheres, pois praticam sobre as outras esse padrão de subjetividade ao encararem as outras e 
esperarem que estas se encarem como seres para outrem. E postas como dependentes naturalizam sua 
posição que é histórica. (SAFFIOTI, H. & ALMEIDA, S. S. de. 1995, p.195.)
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NA EDUCAÇÃO FORMAL E INFORMAL

Desde muito cedo, as crianças vão sendo socializadas e passam por um processo de inculcação so-
bre as funções definidas quanto ao gênero: na gestação, a escolha da cor do enxoval diz simbólica e, 
por vezes, inconscientemente, de futuras expectativas. Apesar de enxovais neutros nas cores amarelo, 
verde e branco, ainda há a tradicional presença do cor-de-rosa, tão reforçado pelo mercado, meios de 
comunicação e produção de massa, família e escola, onde a cor associada ao feminino entoa a calma, 
fragilidade, meiguice e o azul para o menino, traduzindo a imensidão sem limite do céu, dos oceanos, 
sendo apontada na cromoterapia como a cor da intelectualidade, da força, da razão. 
Em tenra idade, os brinquedos vão sendo direcionados, raramente escolhidos por afinidade, tendo 
a menina maior acesso às bonecas, roupinhas, casinhas, panelinhas, vassourinhas e outras “inhas”, 
estimuladas a brincar mais quietinhas, visando, de modo nada neutro, criar um cenário propício para 
futuras donas-de-casa, “rainhas” do lar sublimadas, sem coroa, salário, valor social ou status, além de 
esposas e mães. E para eles, as bolas, carrinhos, jogos, com estímulo ao desenvolvimento da coordena-
ção motora, correndo, pulando, subindo, trepando..., sendo orientados a falar em público para ocupar 
esse espaço no futuro e também dirigir carros e suas próprias vidas; serem protetores, provedores e 
agressivos com suas espadas e espingardinhas de chumbo, inspirados por modelos de super-heróis dos 
quadrinhos: invencíveis. Quando fiz o ginásio, as meninas tocavam flauta, ou faziam bordados e os 
meninos iam para as práticas agrícolas e hoje, no primário, percebe-se, muitas vezes, eles indo para 
o futebol e elas para o balé. Na época de nossos pais havia os cursos de puericultura para preparar 
esposas-mães. 
Vale a reflexão: se ele pode vir a possuir um barraco, casa ou apartamento, potencialmente pode de-
sejar ser pai, então porque não brincar de casinha, de boneca? E ela, pode futuramente dirigir, porque 
não brincar de carrinho e ir se exercitando desde cedo? As seguradoras de carro proporcionam maio-
res descontos e planos especiais a titular mulher exatamente porque, ao contrário do que diz o senso 
comum, “no volante são menos perigo constante”. A maior parte dos acidentes graves e com mortes 
acontece com eles. 
E não se trata da rancorosa guerra entre os sexos, que só alimenta o mercado, mas não as almas. Ela 
é ineficiente para a convivência tolerante, com o exercício da diversidade, da alteridade, ou seja, do 
reconhecimento do outro enquanto diferente, mas com mesmos direitos, acesso, oportunidades e hu-
manidade. Haja boteco ou terapia para lidar com tais cristalizações que se atualizam em muitas vivên-
cias insatisfatórias e fragmentadas do ser com vistas a consolidar uma identidade partida e satisfazer o 
grupo, o social, mais que a si mesmo(a).
Os(as) pais/mães e professores(as) pouco preparados(as) ficam ainda com receio de que os brinque-
dos sejam associados à orientação sexual. Lembrando que qualquer orientação é legítima, cidadã e 
deve ser respeitada. Inevitavelmente os estereótipos, podem levar a discriminações e a etnocentris-
mos, cenários propícios a extermínios de grupos e à guerra. Quem faz tais associações equivocadas é 
o adulto preconceituoso ao afirmar, por exemplo, para o menino: “larga essa boneca que isso é coisa 
de mariquinha”, a violenta retaliação: “homem que é homem não leva desaforo pra casa, “homem não 
chora”, ou “se apanhar na rua, vai apanhar aqui em casa também”. 
Depois se queixam da violência predominantemente exacerbada entre jovens do sexo masculino e da 
comum violência  conjugal e doméstica. E, ao contrário do que prega a música Um Tapinha Não Doi,  
“um tapinha” dói, sim, e é crime quando não consentido. 
Para a menina reforça-se: “mocinha senta de perna fechada”, embutindo ainda mais a genitália já es-
condida, cujo tabu da virgindade ainda é resquício só para o feminino: “segure sua cabrita que meu 
bode tá solto”. 
A figura do “comedor”, anatomicamente estranha, pois ela quem deveria ser considerada a “comedora” 
na perspectiva anatômica, traz a relação de poder, do ativo versus a passiva. Casais homossexuais por 
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vezes reproduzem também essa concepção. Assim, encontrei em alguns estabelecimentos a pizza 
Carla Perez, Tiazinha, o doce Marta Rocha, mulheres objetos a serem digeridas. 
Pode-se também mencionar a mercadorização e consumo “voyer” de corpos na mídia, no mundo do 
espetáculo e da simulação da vida. Em algumas falas cotidianas, piadas, músicas, numa banalização e 
descaracterização do feminino, recorre-se ao mundo animal para designá-las: “cachorras”, “galinhas”, 
“piranhas”,  ou são expostas como pedaços de carne “filés”, “popozudas” e eles os “tigrões” em algu-
mas músicas como Bonde do Tigrão, “garanhões” viris. Se ele é barrigudinho e grisalho é charmoso, 
ela é desleixada. Filho (a) “virou gente”, mérito do pai, não virou, culpa da mãe. 
Até mesmo para se xingar, filho(a) é da mãe. Por que não da família, da sociedade, do Estado com suas 
políticas públicas? E a linguagem universal masculina para designar os dois sexos e que exclui a outra 
metade da humanidade. Isso tem sido revisto com leis que propõem a inclusão. 
No dicionário Aurélio (1986), dos mais vendidos depois da Bíblia, ao definir e caracterizar homem 
como: qualquer indivíduo pertencente à espécie animal que apresenta o maior grau de complexidade 
na escala evolutiva; o ser humano...; Ser humano do sexo masculino; varão...; Esse mesmo ser hu-
mano na idade adulta; Adolescente que atingiu a virilidade; Homem dotado das chamadas qualidades 
viris, como coragem, força, vigor sexual; macho: Homem que é homem não leva desaforo para casa; 
marido ou amante...; Homem da lei: magistrado, advogado, oficial de justiça; Homem da rua: Homem 
do povo; Homem de bem...; Homem de Deus...; Homem de Estado...; Homem de letras...; Homem 
de palavra...; Homem de negócios...; Homem de pulso...; Homem público: indivíduo que se consagra 
à vida pública, ou que a ela está ligado... e mulher como: o ser humano do sexo feminino capaz de 
conceber e parir outros seres humanos...; Mulher dotada das chamadas qualidades e sentimentos femi-
ninos: carinho, compreensão, dedicação ao lar e à família, intuição; ...A mulher considerada como um 
ser frágil, dependente, fútil, superficial ou interesseiro...; Amante, companheira, concubina;... Mulher 
que apresenta requisitos necessários para determinadas tarefas: mulher dona-de-casa;... Mulher fatal: 
... sensual e sedutora, mulher à toa, da comédia, da rua, da vida, da zona, de amor, de ponta de rua, 
do fado, do fandango, do mundo, do pala aberto, errada, perdida, vadia = meretriz. Verifica-se como 
também a linguagem cristaliza valores e crenças.
No período da adolescência, fase historicamente constituída e alimentada de significados, a distri-
buição das tarefas em casa, os horários de chegar após as “baladas”, a iniciação para o namoro e a 
sexualidade parecem também ainda marcados pela desigualdade de gênero. 
Verifica-se ainda no mercado, não casualmente, por exemplo, que as atividades consideradas tradi-
cionalmente femininas e como extensão do lar, como lavar, passar, cozinhar, cuidar, são socialmente 
desvalorizadas. Para não mencionar o trabalho doméstico não remunerado, sem férias, sem 13º-, sem 
licença maternidade, sem direito à aposentadoria, mas que possui significativo valor social. Graças 
a esse trabalho outros membros podem exercer atividades remuneradas no mercado externo, ou pre-
cisariam pagar pessoas que fizessem tais atividades repetitivas, desgastantes, que aparecem aos outros 
membros do lar como magia. Mas, contraditoriamente, esse trabalho é considerado por muitos (as) 
como não trabalho. Afinal, a circularidade cultural permeia concepções de homens e mulheres. 
Mas também cabe a homens, mulheres, às famílias e ao Estado, por meio de políticas públicas descon-
struir tais concepções.

CONSIDERAÇõES FINAIS

Parece conveniente ao sistema capitalista e a muitos maridos que tantas mulheres trabalhem ardu-
amente e de graça. Seria a tripla jornada de trabalho uma conquista ou ônus? Alguns dizem: “mas hoje 
tá mais fácil com os eletrodomésticos”. Acontece que alguém precisa colocar as roupas na máquina 
de lavar, tirar, estender, a comida no micro ondas, no forno. E ainda há os semi globalizados(as), ou 
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excluídos(as) que sequer têm acesso a esse dito progresso para todos(as).
Parece urgente ser desconstruída cotidianamente essa educação diferenciada, com vistas à construção 
(não inversão de “funções”, o que não alteraria a dinâmica de poder e dominação) de outra estrutura 
relacional que promova uma educação cidadã, integral e igualitária, respeitando-se as diferenças. Até 
porque se percebe nitidamente a existência de fragmentações, restrições e prejuízos para ambos os 
sexos. 
Na busca da coerência vivencial, eu e meu esposo que trabalhamos profissionalmente fora, dividimos 
tarefas por habilidades e nossos dois filhos foram socializados desde pequenos com carrinhos, bolas, 
instrumentos musicais, brinquedos pedagógicos, jogos, casinhas, boneca, com vistas a serem  mais 
inteiros como seres humanos e poderem fazer suas escolhas futuras e divisão de tarefas por competên-
cias e habilidades e não por terem que atender a estereótipos e “funções” tradicionalmente construídas 
e que, apesar de reais e aparentes privilégios históricos, sequer têm proporcionado satisfação a ambos 
os sexos na sua convivência. 
Precisamos urgente construir uma cultura para a paz a começar pelo repensar das relações de gênero, 
uma vez que esse cenário tem favorecido, inclusive, o despertar de sentimentos de posse sobre o outro, 
lugares fixos e, portanto, criando condições favoráveis à violência conjugal e familiar.
A igualdade de acesso, oportunidades, salários, jurídica faz sentido quando as diferenças inferiorizam 
e as diferenças devem ser ressaltadas, quando a igualdade descaracteriza os sujeitos.
Desse modo, onde há educação sexista todos perdem e, portanto, lugar de homens e mulheres pode ser 
em todos os lugares com maior fluidez e flexibilidade.
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RESUMO - A certificação FSSC 22000 - Sistema de Certificação de Segurança de Alimentos é reco-
mendada mundialmente para estabelecimentos envolvidos com a produção de alimentos. É baseado 
na norma ISO 22000 que especifica os requisitos para sistemas de gestão da segurança de alimentos 
através da incorporação de todos os elementos das Boas Práticas de Fabricação (BPF) e de Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) juntamente com um sistema de gestão abrangente e 
o PAS 220 que especifica os requisitos exatos para o Programa de Pré-Requisitos. A sua importância 
decorre das grandes perdas com vidas humanas e perdas econômicas ocasionadas por doenças veicu-
ladas por alimentos. 
A garantia de retorno na implementação do FSSC 22000 é assegurada pelo envolvimento e comprome-
timento de todos os colaboradores em busca constante de melhorias.
  
Palavras-chaves: FSSC 22000; ISO 22000; PAS 220; Qualidade; Alimentos.

INTRODUÇÃO

A preocupação consciente ou inconsciente com a qualidade e a segurança de alimentos tem evoluído 
desde o aparecimento do homem na terra, sob as mais diversas formas. O estilo de vida atual alterou 
radicalmente os hábitos alimentares da população, neste cenário o conceito de qualidade e segurança 
de alimentos evoluiu e continua evoluindo ao longo do tempo. (ELLEN LOPES, 2010)
Para Davenport & Brusak (1999), as empresas do novo século estão se transformando em organizações 
de aprendizagem comprometidas com a educação e o desenvolvimento de seus funcionários, com a 
finalidade de desenvolver meios de alavancar o conhecimento e conduzir a novas oportunidades de 
negócios, criarem relacionamentos mais profundos com os clientes e impulsionar a empresa para um 
novo futuro. Esta mudança reflete nova dinâmica no relacionamento entre as empresas e seus consumi-
dores, buscando oferecer melhores produtos a cada dia.
Segurança de alimentos é um tema que sempre está na mente dos consumidores. Ao longo dos anos, 
várias normas de segurança do alimento regionais e customizadas evoluíram a fim de aumentar a 
segurança de alimentos e tratar de questões levantadas por fabricantes, fornecedores, varejistas e con-
sumidores.
Com base neste cenário, em 2001 a Organização Internacional de Normalização (ISO) iniciou o de-
senvolvimento de uma norma auditável para a indústria de alimentos, sobre o papel da certificação de 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) nos sistemas de gestão da segurança de 
alimentos. O resultado foi a ISO 22000, lançada em 2005, que é uma norma com foco nos sistemas 
de gestão de segurança de alimentos – requisitos para qualquer organização na cadeia produtiva de 
alimentos.
A segurança de alimentos está relacionada à presença de perigos que o alimento pode oferecer ao con-
sumidor final, à forma como os perigos podem estar presentes em qualquer estágio da cadeia produtiva 
de alimentos e ao controle adequado destes pontos a fim de evitar contaminação dos alimentos.
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A ISO 22000 especifica as exigências para gerenciar a segurança do alimento ao longo da cadeia, 
demonstrando habilidade de controlar os perigos visando atender as necessidades dos distintos cli-
entes da cadeia e aos regulamentos do setor. Como os perigos da segurança do alimento podem ser 
introduzidos em qualquer um dos estágios da cadeia, o controle em todo o processo é essencial, assim 
como o comprometimento de todos os componentes da cadeia. E um dos principais diferenciais da ISO 
22000 está nos mecanismos que possibilitam gerir a segurança em toda cadeia alimentar, incluindo os 
equipamentos utilizados para a produção do alimento. Sendo assim, oferece mecanismos de garantias 
desde os produtores preliminares, passando pela indústria, produtores dos equipamentos, embalagens, 
transporte, armazenamento, distribuidores, varejo até chegar ao consumidor. (FILHO, A.R., 2005)
Em setembro de 2007, o Comitê Técnico do Global Food Safety Initiative (GFSI) escreveu um docu-
mento de posição sobre a ISO 22000. Uma das questões levantadas nesse documento era uma inad-
equação dos requisitos para o programa de pré-requisitos; a ISO 22000 não incluiu uma descrição 
detalhada do programa de pré-requisitos a ser implementado.
A comissão sentiu que havia uma necessidade de especificações adicionais. Para resolver este prob-
lema, um outro documento foi desenvolvido, o Publicly Available Specification (PAS 220), que define 
as especificações dos pré-requisitos para os fabricantes de alimentos. Estas especificações foram pro-
jetadas para atender à ISO 22000. 
Sendo assim, a ISO 22000 exige um Programa de Pré-Requisitos (PPR) e o PAS 220 define detalhes 
para o PPR na fabricação de alimentos. 
Para combinar o documento ISO 22000 e o PAS 220 em um regime de certificação, a Food Safety 
Sistem Certification (FSSC 22000) foi desenvolvida, responsável pelo credenciamento de registra-
dores e gestão do sistema de certificação.

OBJETIVO

geral 

Demonstrar a importância e o processo de implementação de um sistema de segurança  alimentar em 
uma indústria de alimentos, tendo a FSSC 22000 como Paradigma.

Específico

• Estudar sobre sistemas de gestão da qualidade; 
• Estudar e analisar a FSSC 22000;
• Demonstrar a implementação da norma e os seus ganhos para organização.

METODOLOgIA DA PESQUISA

A metodologia utilizada para realização deste trabalho foi baseada em bibliografias referentes à quali-
dade e segurança alimentar em livros e correios eletrônicos, treinamentos e principalmente na uti-
lização da norma NBR ISO 22000 e PAS 220. Através desta metodologia foi possível identificar as 
principais vantagens da utilização da Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar, como a melhoria 
contínua, em que a empresa está em constante melhoria em seus processos, para que consiga, não só 
satisfazer as necessidades dos clientes, mas também atender suas expectativas, aumentando assim a 
satisfação e confiabilidade dos clientes internos (funcionários).
Baseia-se também na metodologia indireta, fundamentada em literatura de terceiros. “Fazem parte da 
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documentação indireta a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental”, segundo Andrade (2001).

Observação: Além destes recursos de metodologia ,foi utilizado o estudo de caso de uma pequena 
empresa da área (que apenas possui BPF e segue as normas mais usuais da ANVISA).
 

JUSTIFICATIVA

Considerando a importância inquestionável na segurança de alimentos para garantia de boa saúde para 
o consumidor, as indústrias de alimentos vem buscando cada dia mais aprimorar seus processos com 
objetivo de oferecer produtos seguros e com qualidade.
Através deste estudo da FSSC 22000, consegue-se identificar os pontos para os quais a indústria deve 
seguir para alcançar com excelência a segurança dos alimentos produzidos.

REFERENCIAL TEÓRICO

O estabelecimento de um sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos não irá resultar por 
si só, em redução imediata em riscos de segurança de alimentos adversos, mas levará a um melhor 
gerenciamento desses riscos. Essencialmente, um sistema de gestão é uma ferramenta que possibilita 
a uma organização alcançar e controlar sistematicamente o nível de desempenho de qualidade e segu-
rança de alimentos desejado.
Os sistemas oferecem uma série de benefícios às organizações, tais como:
• Melhoria na imagem pública e comercial da organização, bem como o fortalecimento da marca 
através da confiabilidade transmitida de seus produtos;
• Tempo reduzido de investigação de problemas relacionados à qualidade e à segurança de alimentos;
• Recrutamento de pessoal e processo de treinamento otimizados, através de ferramentas sistematiza-
das;
• Fator de motivação interna e orgulho dos colaboradores da organização;
• Redução do risco de autuações, pela clara demonstração de atendimento a requisitos legais, inerente 
à qualquer sistema de gestão;
• Vantagens competitivas diretas no mercado através da demonstração pública da implementação de 
sistemas de gestão da qualidade e segurança de alimentos. (ELLEN LOPES, 2010)

Segurança de Alimentos

A segurança de alimentos é uma questão de saúde pública, pautada por mudanças requisitos regula-
mentares cada vez mais exigentes e em constante mudança, uma vez que as descobertas relacionadas 
aos perigos e à segurança de alimentos são constantes, levando à necessidade de adoção permanente de 
novas normas e procedimentos a serem seguidos e incorporados aos sistemas de gestão da qualidade e 
segurança de alimentos das organizações. (ELLEN LOPES, 2010)
Neste cenário, os responsáveis pelos sistemas de gestão da qualidade e da segurança de alimentos as-
sumem um papel cada vez mais relevante nas organizações da cadeia produtiva, quer na difusão dos 
conceitos associados à qualidade e à segurança de alimentos, provisão de informações e à alta direção 
destas organizações, na promoção da conscientização a esse respeito ao longo de toda organização 
ou gerenciando o estabelecimento e implementação de controles que assegurem a inocuidade dos 
produtos ou serviços gerados. Nesta perspectiva consideramos alguns componentes fundamentais da 
segurança de alimentos:
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– Perigos à segurança de alimentos;
– Segurança na cadeia produtiva de alimentos;
– Gestão da qualidade e da segurança de alimentos.

A FSSC 22000 marca um passo maior em direção a uma norma superior, internacionalmente reconhe-
cida e acreditada para segurança de alimentos, e foi aprovada em 2009 como referências mundial para 
gestão da segurança de alimentos. A norma dá às organizações um modo de demonstrar, num formato 
internacionalmente conhecido, que elas possuem um sistema de gestão abrangente, que atende aos 
requisitos de segurança de alimentos tanto de clientes quanto das agências regulatórias.
A norma foi designada para cobrir todos os processos junto com á cadeia de fornecedores que lida 
direta ou indiretamente com o produto final sendo consumido. Isso leva todos dentro da cadeia produ-
tiva de fornecedores a um único sistema de gestão da segurança de alimentos consolidado, tornando 
mais fácil treinar, implementar e auditar a gestão da segurança de alimentos em todos os níveis de rede 
de alimentos.
Para compreender totalmente os requisitos de certificação da FSSC 22000, é importante incluir uma 
visão geral da ISO 22000:2005 e PAS 220:2008, uma vez que elas formam a base da norma.

ISO 22000

A ISO 22000 especifica requisitos para o sistema de gestão de segurança de alimentos, onde uma or-
ganização na cadeia produtiva de alimentos precisa demonstrar sua habilidade em controlar os perigo, 
a fim de garantir que o alimento está seguro no momento do consumo humano. (ISO 22000:2006)
Esta norma, foi projetada para cobrir todos os processos junto à cadeia de alimentos que lidam direta 
ou indiretamente com o produto final a ser consumido. Além disso, ela especifica os requisitos para 
sistemas de gestão da segurança de alimentos através da incorporação de todos os elementos de BPF e 
APPCC juntamente com um sistema de gestão abrangente. Esta norma é constituída de oito elementos 
principais, detalhados a seguir.
O escopo aponta para as medidas de controle a serem implantadas para assegurar que processos estão 
em vigor para atender os requisitos regulatórios de segurança de alimentos e os do cliente. Os dife-
rentes tipos de organizações na cadeia de alimentos para os quais esta norma poderá ser aplicada são 
aqueles que estão direta ou indiretamente envolvidas em uma ou mais etapas da cadeia de alimentos, 
independente de seu porte ou complexidade.
A referência normativa se refere a materiais que poderão ser utilizados para determinar as definições 
associadas com os termos e vocabulário usado no documento das normas ISO.
Num esforço para manter a consistência e encorajar o uso da terminologia comum, a seção de termos 
e definições da ISO 22000:2005 faz referência ao uso das 82 definições encontradas na ISO 9001:2008 
e lista as definições que são específicas para esta aplicação.
A lógica por trás da seção de definições é dar clareza à terminologia e promover o uso da linguagem 
comum.
Na seção de sistemas de gestão da segurança de alimentos, a ênfase está no estabelecimento, docu-
mentação, implantação e manutenção de um sistema eficaz de gestão da segurança de alimentos. Isto 
inclui procedimentos e registros que são necessários para assegurar o desenvolvimento eficaz, implan-
tação e atualização do SGSA.
A seção de responsabilidades da direção descreve o compromisso da alta direção com a implantação e 
manutenção do sistema de gestão da segurança de alimentos. A designação de um gestor e uma equipe 
para o sistema de segurança de alimentos, estabelecimento de políticas, metas, planos emergenciais de 
contingência e responsabilidades claras, juntamente com o estabelecimento de mecanismos eficazes 
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de comunicação dentro da organização e com fornecedores e clientes são os elementos-chave desta 
cláusula. Análises críticas programadas regularmente pela direção garantem que a alta direção esteja a 
par da situação do sistema e que ações sejam autorizadas para corrigir não conformidades, bem como 
melhorar de forma contínua o sistema de gestão da segurança de alimentos.
Um sistema de gestão da segurança de alimentos implantado de forma eficaz requer que a alta direção 
provenha os recursos, orçamento e pessoal adequado para o funcionamento eficaz do sistema. Trein-
amento e avaliações programados e documentados para o pessoal-chave e disponibilização de um 
ambiente de trabalho e infra-estrutura seguros são cruciais para a continuidade do sistema.
O Planejamento e Produção de Produtos Seguros incorpora os elementos de Boas Práticas de Fabrica-
ção (BPF) e APPCC, incluindo quaisquer requisitos regulatórios aplicáveis à organização e seus pro-
cessos. Programas de pré-requisitos adequados (ex. treinamento, sanitização, manutenção, rastreabi-
lidade, análise de fornecedores, controle de produto não conforme e procedimentos de recolhimento) 
são necessários para direcionar requisitos gerais para prover uma base para a produção de alimentos 
seguros.
Segundo Wurlitzer (1998), o APPCC consiste num plano de Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle, orienta sobre como levantar os perigos (biológicos, químicos e físicos) significativos que po-
dem ocorrer na produção de um determinado alimento em uma linha de processamento, e controlá-los, 
nos Pontos Críticos de Controle (PCC), durante a produção. Assim, é um sistema dinâmico, e quando 
aplicado corretamente, o alimento produzido já tem a garantia de não ter os perigos considerados, já 
que foram controlados no processo.
A implantação do APPCC tem como desdobramento um maior controle do processo e maior “auto 
controle”, ou seja, controle feito pelos próprios operadores responsáveis pela produção. É um processo 
contínuo, que permite a detecção de problemas antes ou logo após sua ocorrência, permitindo ação 
corretiva imediata.
Para conseguir tais objetivos, é necessário identificar as etapas críticas, controlando-as e monitorando-
as. Etapas críticas são aquelas em que a falta de controle resulta em risco inaceitável à saúde e/ou 
integridade do consumidor. As investigações a serem feitas têm o propósito de identificar, através 
do exame de matérias-primas e de todas as etapas pertinentes da cadeia de produção, incluindo até a 
utilização pelo cliente ou consumidor final, a presença ou a possibilidade de ocorrência de perigos a 
saúde e integridade do consumidor.
As Boas Práticas de Fabricação abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas 
indústrias de alimentos a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos ali-
mentícios com os regulamentos técnicos. A legislação sanitária federal regulamenta essas medidas em 
caráter geral, aplicável a todo o tipo de indústria de alimentos e específico, voltadas às indústrias que 
processam determinadas categorias de alimentos.
A fim de manter e demonstrar a eficácia do Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos (SGSA), a 
organização deve validar se todas as hipóteses utilizadas dentro do sistema são cientificamente com-
provadas. Além disso, a organização deve planejar, conduzir e documentar a verificação regular de 
todos os componentes do sistema para avaliar se o sistema está operando como projetado ou se modifi-
cações são necessárias. A verificação deverá também fazer parte de um processo de melhoria contínua 
pelo qual a organização analisa criticamente a verificação.
Entre os requisitos específicos de segurança de alimentos que a ISO 22000:2005 estabeleceu para as 
organizações na cadeia de fornecimento de alimentos, estava a necessidade de criar, implantar e man-
ter programas de pré-requisitos para auxiliar na eliminação de perigos à segurança de alimentos dentro 
do processo de fabricação.
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PAS 220

O PAS 220:2008 especifica os programas de pré-requisitos na ISO 22000, tornando-a mais completa 
e alinhando a norma aos requisitos GFSI para as normas de referência.
O PAS 220:2008, considerado a segunda etapa do FSSC 22000, especifica os requisitos exatos para o 
PPR. A especificação se aplica a todas as organizações, independente de seu porte ou complexidade, 
assim como a todos os que estiverem envolvidos numa das etapas de fabricação da cadeia de alimen-
tos e quem desejar implantar PPR de forma a direcionar os requisitos especificados na ISO 22000. 
Tem como propósito explicitar com a maior clareza possível as exigências do cenário alimentar rela-
cionado com o ambiente, pessoas, infra-estrutura e controles específicos e mandatórios. O mesmo é 
fundamentado em 15 pré-requisitos, são eles:

1 Construção e Layout de Edifícios
 
O primeiro pré-requisito define com deve ser a construção e layout de edifícios para indústrias produ-
toras de alimentos.

• Produção de alimentos não deve ocorrer em ambientes prejudiciais (contaminantes / riscos);
• Unidade com limites claramente definidos e cuidados com a manutenção (jardins, ruas, prédios);
• O acesso de pessoas deve ser controlado.

2 Layout das instalações e do espaço de trabalho

O segundo pré-requisito define como deve ser o layout das instalações e do espaço de trabalho para 
propiciar mais segurança ao alimento produzido.

• Os padrões de circulação de materiais, produtos e pessoas e a disposição dos equipamentos, devem 
ser concebidos para proteger contra fontes potenciais de contaminação;
• Paredes e pisos devem ser limpos e isentos de água parada, com materiais resistentes ao processo de 
limpeza e seus insumos;
• As instalações de armazenamento de insumos, embalagens e produtos devem fornecer proteção con-
tra poeira, condensação, esgotos, resíduos e outras fontes de contaminação.

3 Utilidades – ar / água / energia

O terceiro pré-requisito define como deve estar as utilidades, ar, água e energia, para não ter risco de 
contaminação na produção de alimentos.

• Tais utilidades, em contato com produto, devem atender as especificações técnicas;
• Água potável deve estar em conformidade com a legislação brasileira;
• Produtos químicos da Caldeira devem ser armazenados em local adequado e com acesso controlado;
• Ventilação adequada (forçada ou natural) deve ser fornecida para remoção de excesso de vapores, 
condensação, poeiras, odores e para facilitar a secagem após limpeza úmida;
• Ar comprimido e ar natural utilizado em contato com produto deve ser filtrado e controlado para 
evitar contaminação;
• A intensidade de iluminação deve ser adequada para a atividade;
• Lâmpadas devem ter proteção para garantir que os produtos ou equipamentos sejam contaminados 
no caso de rupturas.
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4 Gerenciamento de Resíduos

O quarto pré-requisito define como deve ser o gerenciamento de resíduos nos estabelecimentos produ-
tores de alimentos.

• Garantir que os resíduos são identificados, coletados, removidos e eliminados de uma forma a evitar 
a contaminação de produtos e áreas de produção;
• Os contentores para resíduos devem ser identificados, posicionados adequadamente, impermeabili-
zados e fechados;
• O acúmulo de resíduos não é permitido em áreas de manipulação de produtos e armazenamento;
• Os drenos devem ter capacidade adequada para eliminar os efluentes e a direção da drenagem deve ir 
da área limpa para a área contaminada.

5 Adequação do equipamento, limpeza e manutenção

O quinto pré-requisito define como devem ser as adequações de equipamentos e os processos de lim-
peza e manutenção nos mesmos.

• Equipamentos devem ser lisos, acessíveis, de fácil limpeza e fabricados de materiais compatíveis 
com os produtos produzidos e produtos de limpeza;
• Tubulação das linhas devem ser de fácil limpeza, drenagem e sem pontos mortos;
• Equipamentos devem ser projetados para minimizar o contato entre as mãos do operador e o produto;
• Superfícies de contato com o produto devem ser construídas a partir de materiais projetados para uso 
em alimentos e devem ser impermeáveis e livres de ferrugem ou corrosão;
• Registros de temperatura, manutenções, calibrações, limpeza e outros parâmetros apropriados devem 
ser mantidos;
• Limpeza úmida e seca devem ser documentadas para garantir que toda a fábrica, equipamentos e 
utensílios sejam limpos na freqüência definida;
• Deve existir um programa de manutenção preventiva;
• Óleos e graxas lubrificantes que podem entrar em contato com o produto devem ser de grau alimentí-
cio;
• Deve existir uma sistemática definida para liberação de equipamentos após manutenção/parada.

6 Gestão dos Materiais Adquiridos

O sexto pré-requisito define como deve ser a gestão de materiais adquiridos, desde a escolha do for-
necedor até a utilização do mesmo no processo.

• A conformidade dos materiais e produtos recebidos com os requisitos especificados deve ser veri-
ficada;
• Deve existir um programa de qualificação de fornecedores;
• A criticidade dos materiais deve ser definida através da análise de riscos; 
• Os veículos devem ser inspecionados antes do recebimento/carregamento;
• Os veículos a granel deverão estar lacrados;
• Produtos não conformes devem ser tratados de acordo com procedimento específico que assegura que 
eles são impedidos de utilização não intencional.
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7 Medidas para Prevenção de Contaminação Cruzada

O sétimo pré-requisito define as medidas para prevenção de contaminação cruzada para os perigos 
físicos, químicos, biológicos incluindo os alergênicos.

• Medidas para prevenção de contaminação cruzada (física, biológica e química, incluindo alergêni-
cos) devem ser instaladas;
• O fluxo do processo deve seguir uma sequência, onde não haja risco de contato entre áreas sujas e 
áreas limpas;
• Deve-se evitar materiais que podem causar contaminação como: vidro, madeira, plástico, etc.
• Deve-se ter cuidados especiais com alergênicos considerando linhas de produção, utensílios de lim-
peza e armazenagem;
• Risco de contaminação microbiológica deve contemplar barreiras sanitárias, pressão diferencial, etc.
• Deve-se ter um controle de pragas eficaz.

8 Limpeza e Higienização

O oitavo pré-requisito define como deve proceder os processos de limpeza e higienização.

• Deve-se ter um programa formal de limpeza e higienização de áreas e equipamentos;
• Toda limpeza deve ser registrada;
• Os agentes de limpeza devem ser aplicados de forma tal que não contaminem a superfície dos equi-
pamentos e/ou os produtos;
• Produtos de limpeza devem ser identificados e armazenados em local adequado;
• Áreas e equipamentos devem ser mantidas limpas e sem possibilidade de contaminações pós limpeza 
(ex: resíduo de produto ou produto de limpeza, manipulação, etc.);
• Limpezas CIP devem ser formalizadas e avaliadas para não gerar contaminações com produtos.

9 Controle de Pragas

O nono pré-requisito define que a empresa deve ter um programa formal de controle de pragas e como 
deve ser este programa.

• Deve ser eficiente para proporcionar um ambiente seguro e preventivo;
• Programa formal contemplando todo o gerenciamento (responsáveis, critérios, cuidados, ações, reco-
mendações, produtos utilizados);
• Deve-se ter cuidado especial com áreas, edifícios e seus acessos (janelas, portas, ralos);
• Utilização de armadilhas resistentes e adequadas;
• Medidas de erradição devem ser colocadas em prática em casos de infestações;
• A tendência das pragas e a eficácia dos controles deve ser analisada periodicamente.

10 Higiene Pessoal e Instalações

O décimo pré-requisito define como deve ser a higiene pessoal dos funcionários e a higiene das insta-
lações.

• Todos os funcionários, visitantes e prestadores de serviço devem seguir as regras estabelecidas;
• Infra-estrutura disponível, acessível e próxima;
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• Torneiras e lixeiras acionadas sem contato manual;
• Banheiros, uniformes e vestiários adequados ao ambiente de produção;
• Não permitido alimentos na área de produção;
• Uniformes limpos e adequados (sem bolsos externos, crachás);
• Não permitido utilização de adornos (anéis, brincos, colares, etc.);
• Todos os cuidados de BPF devem ser observados (limpeza EPI`s, cabelo, barba, unhas, mãos, transpi-
ração, saúde, adornos, etc.);
• Lavagem de mãos antes de entrar nas áreas produtivas;
• Exames médicos devem ser realizados periodicamente;
• Funcionários com enfermidades ou lesões que podem causar contaminação devem ser afastados da 
manipulação de alimentos;

11 Reprocesso

Caso a empresa tenha reprocesso na sua produção, o décimo primeiro pré-requisito define como deve 
proceder.

• Todo e qualquer reprocesso deve ser realizado de modo a não causar nenhum tipo de contaminação 
ao produto e ao processo, seja ela, química, física ou biológica e de modo que se mantenha a rastreabi-
lidade do processo e qualidade do produto;
• Todo produto passível de reprocesso deve ser embalado, identificado e armazenado corretamente até 
a sua utilização; 
• Os registros de rastreabilidade de reprocesso devem ser mantidos e o procedimento claramente 
definido.

12 Recolhimento de Produtos

O décimo segundo pré-requisito define como deve proceder no caso de necessidade de recolhimento 
de produtos.

• Garantir a rastreabilidade dos produtos não conformes ou suspeitos;
• Garantir procedimentos seguros e testados (testes de rastreabilidade, simulações);
• Envolvimento da cadeia logística como um todo (interna e externamente);
• Deve-se considerar a extensão da comunicação (órgãos públicos, sociedade, parceiros, funcionários, 
fornecedores, clientes, etc.).

13 Armazenamento

O décimo terceiro pré-requisito define como deve ser o armazenamento de produtos acabado.

• Foco nas condições básicas de armazenagem:
 - Limpeza, ventilação, proteção, refrigeração;
 - Empilhamento adequado e que não prejudique as camadas inferiores;
  - Utilização de FIFO/FEFO;
 - Compatibilidade de armazenamento;
 - Inspeção das condições dos veículos transportadores;
 - Carregamento a granel dedicado e sem mistura.
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14 Rotulagem e Informação do Produto 

O décimo quarto pré-requisito define como devem ser dispostas as informações dos produtos.

• As informações dos produtos devem ser apresentadas aos consumidores de forma a permitir-lhes 
compreender a sua importância e fazer escolhas informadas;
• Podem ser feitas através das embalagens, ficha técnica, laudo de análise, site da empresa, etc.;
• A rotulagem deve estar de acordo com a legislação pertinente e deve ser conferida e registrada.

15 Defesa do Produto / Biovigilância e Bioterrorismo

O décimo quinto e ultimo pré-requisito define quais áreas deve-se ter o controle para defesa do produ-
to, biovigilância e bioterrorismo.

• Foco no controle de acesso ao longo do processo a fim de evitar vandalismo e sabotagem:
 - Armazéns;
 - Áreas Críticas de Produção;
 - Embalagens
 - Transporte;
 - Visitantes.

FSSC 22000

A FSSC 22000 inclui requisitos adicionais que re-enfatizam os critérios já cobertos sob as normas in-
tegrantes para com as quais fabricantes e fornecedores devem estar em conformidade. Estes requisitos 
adicionais estipulam que:

• Fabricantes devem possuir um inventário de requisitos estrangeiros (internacionais), regulatórios e 
estatutários aplicáveis à segurança de alimentos, incluindo aqueles que se aplicam a: matérias primas; 
serviços prestados e produtos fabricados e entregues. Além disso, o fabricante deve atender aos có-
digos de práticas relacionados à segurança de alimentos e quaisquer outros requisitos adicionais de 
segurança de alimentos determinados pelo cliente.
• O sistema de segurança de alimentos deve assegurar e demonstrar conformidade com estes requisi-
tos.
• O fabricante deve também assegurar que todos os serviços (incluindo utilidades, transporte e ma-
nutenção) que possam ter impacto sobre a segurança de alimentos, possuam requisitos específicos, 
sejam descritos em documentos dentro do âmbito necessário para a condução da análise de perigos, e 
sejam gerenciados de acordo com os requisitos da PAS 220:2008.
• O fabricante deve assegurar que o pessoal receba supervisão eficaz para a aplicação dos princípios 
de segurança do alimento e práticas relativas às suas atividades.
Esta certificação pode ser aplicada a uma variedade extensa de organizações de qualquer porte ou 
complexidade que fabricam alimentos. Não importa qual a posição que fabricantes ocupam na cadeia 
de alimentos, nem se eles geram lucros ou não, nem mesmo se eles são empresas públicas ou privadas. 
Isto inclui fabricantes de:
• Produtos perecíveis de origem animal, excluindo abate e pré-abate, (isto é, carne embalada, aves, 
ovos, laticínios e produtos à base de peixe);
• Produtos perecíveis de origem vegetal (isto é, frutas frescas embaladas e sucos frescos, frutas em 
conserva, legumes/verduras frescos embalados, legumes/verduras em conserva),
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• Produtos com vida de prateleira extensa (isto é, produtos enlatados, biscoitos, salgadinhos, óleo, água 
mineral, bebidas, macarrão, farinha de trigo, açúcar, sal); 
• Ingredientes de alimentos, excluindo auxiliares técnicos e tecnológicos, (isto é, aditivos, vitaminas e 
fermentos).

O processo de auditoria para a FSSC 22000 é baseado na estrutura da ISO 22000:2005 e ocorre em um 
ciclo de três anos, conforme demonstrado na figura 1.
 
Figura1 – Processo de Auditoria

Para assegurar melhoria contínua, uma série de auditorias de manutenção são programadas, com um 
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intervalo mínimo de uma auditoria por ano conforme figura 2.

Figura 2 – Auditorias de manutenção

Organizações com um programa de segurança de alimentos existente podem incorporar os elementos 
da FSSC 22000 em seus sistemas já existentes através do uso de uma abordagem progressiva para 
alcançar conformidade com os princípios globais de gestão da segurança de alimentos.
Uma organização com quaisquer programas de segurança de alimentos existentes discutidos aqui 
podem construir sobre suas plataformas já existentes e fazer a transição sem descontinuidade para 
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a certificação FSSC 22000. O esquema FSSC 22000, por meio de sua inclusão das normas ISO 
22000:2005 e PAS 220:2008, cobre os requisitos-chave contidos nas principais normas ou programas 
de segurança de alimentos existentes, incluindo BPF, APPCC, Sistema de Qualificação de Fornece-
dores (SQF), Norma Global para Segurança de Alimentos do British Retail Consortium (BRC), e 
Sistema de Gestão da Qualidade (GlobalGAP).
A FSSC22000 combina os benefícios de uma ferramenta de gestão de negócios que conecta segu-
rança de alimentos e processos comerciais com a habilidade de atender aos crescentes requisitos de 
clientes globais para certificação de sistemas de segurança de alimentos de fornecedores aprovados 
pelo GFSI . 
Esta certificação estipula um compromisso mensurável à alta direção e requer que organizações 
analisem os requisitos de clientes, define processos e demonstra controle consistente sobre os perigos 
identificados, atualização e melhoria do sistema para adaptar mudanças no processo, requisitos ou 
regulamentações. Ela agrega valor real às organizações independente de seu porte ou complexidade 
e equipara o campo de atuação de fornecedores e compradores ao longo da cadeia de alimentos e em 
todo mundo.

IMPLEMENTANDO UM SISTEMA DE gESTÃO DE SEgURANÇA DE ALIMENTOS

O requisito geral para um sistema de gestão de segurança de alimentos é que a organização deve es-
tabelecer, documentar, implementar e manter um sistema eficaz e atualizá-lo quando necessário, de 
acordo com os requisitos da norma ISO 22000.

Comprometimento da Alta Direção

O trabalho de implementação deste sistema é iniciado pelo comprometimento da direção, que deve for-
necer evidências de seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do sistema 
de gestão de segurança de alimentos e com a melhoria contínua de sua eficácia.

Definição da Política de Segurança de Alimentos

Um dos passos fundamentais associados ao planejamento, e que é de total responsabilidade da direção, 
é a definição de uma política de segurança dos alimentos. Para se definir uma política deve-se sempre 
olhar para as normas de referência do sistema de gestão e para dentro da própria organização. 
A política deve: 
• Declarar a intenção da organização em cumprir com sua obrigação de produzir produtos seguros e 
legais em relação à qualidade especificada, e sua responsabilidade com seus consumidores;
• Incluir um comprometimento com o atendimento aos requisitos estatutáriose regulamentares e requi-
sitos de clientes mutuamente acordados, e estar em conformidade com estes requisitos;
• Ser comunicada, implementada e mantida em todos os níveis da organização;
• Ser analisada criticamente quanto à sua continua adequação e incluir o compromisso com a melhoria 
continua;
• Considerar adequadamente a comunicação, incluindo um comprometimento em comunicar eficaz-
mente questões relacionadas à qualidade especificada e segurança dos alimentos;
• Ser apoiada por objetivos mensuráveis e prover uma estrutura para o estabelecimento e análise critica 
desses objetivos;
• E ser apropriada ao propósito da organização na cadeia produtiva de alimentos, ou seja, demonstrar 
através da política o elo da cadeia produtiva de alimentos que a empresa está situada.
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Ao se estabelecer a e revisar a política é importante destacar que ela não é somente um slogan ou uma 
frase de efeito a ser decorada por todos, mas sim a documentação das intenções e diretrizes gerais da 
organização relativas à segurança dos alimentos, formalmente expressas pela alta direção.

Definição dos Objetivos de Segurança de Alimentos

Os objetivos da segurança de alimentos são as diretrizes estabelecidas pela alta direção, que visam for-
necer suporte à política e à melhoria dos processos da organização que tem impacto com a segurança 
e qualidade dos seus produtos e serviços e a satisfação dos clientes. Os objetivos devem ser documen-
tados. Para definição destes objetivos deve-se:
• Alinhá-los à política de segurança dos alimentos;
• Abranger os principais processos que tragam algum impacto na segurança de alimentos;
• Estabelecer indicadores e metas que permitam mensurar e avaliar o atendimento ou não desses 
objetivos. Metas devem ser realistas, mas ao mesmo tempo desafiadoras, de maneira que se consiga 
realmente buscar a melhoria continua dentro do sistema;
• Definir um claro planejamento para atendimento desses objetivos;
• Assegurar a disponibilidade dos recursos necessários para o atendimento a esses objetivos;
• Assegurar a revisão constante dos objetivos e metas de maneira a promover a melhoria contínua.

Definição de Responsabilidades e Autoridades

A alta direção deve assegurar que responsabilidades e autoridades seja definidas e comunicadas dentro 
da organização para se assegurar a operação e manutenção eficazes do sistema de gestão de segurança 
de alimentos.
De uma maneira geral, esses representantes tem a função de assegurar que o sistema de gestão está es-
tabelecido, implementado, mantido e atualizado. Será o porta-voz do sistema, relatando à alta direção 
a eficácia e adequação do sistema de gestão e qualquer necessidade de melhoria, coordenar a equipe 
de segurança de alimentos, organizar seus trabalhos e assegurar treinamentos e educação relevantes 
aos seus membros.
A equipe de segurança de alimentos, por sua vez, também deve ter suas responsabilidades definidas, 
ter uma combinação de conhecimentos multidisciplinares e experiência no desenvolvimento e imple-
mentação do sistema de segurança de alimentos.

Comunicação
 
1 Comunicação com clientes e consumidores

A comunicação adequada com clientes e consumidores tem dois objetivos principais:
• Provê-los com informações que lhes permitam utilizar os produtos de maneira mais adequada e se-
gura, e permitindo que façam as melhores escolhas relacionadas à sua aquisição e utilização;
• Alimentar o sistema de gestão de segurança de alimentos com informações provenientes destes cli-
entes e consumidores promovendo sua atualização e melhoria contínua.

2 Comunicação Interna

A organização deve estabelecer, implementar, e manter métodos eficazes para comunicação com o 
pessoal sobre assuntos que tenham impacto na segurança de alimentos.
Para manter a eficácia do sistema de gestão de segurança de alimentos, a organização deve assegurar 
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que a equipe de segurança de alimentos seja informada em tempo apropriado das mudanças, incluindo:
• Produtos ou novos produtos;
• Matérias-primas, ingredientes e serviços;
• Sistemas de produção e equipamentos;
• Instalações de produção, localização dos equipamentos e circunvizinhanças;
• Programas de limpeza e sanitização;
• Sistemas de embalagem, armazenagem e distribuição;
• Níveis de qualificação de pessoal e/ou designação de responsabilidades e autoridades;
• Conhecimentos relacionados aos perigos à segurança de alimentos e medidas de controle;
• Reclamações indicando perigos de segurança de alimentos associados ao produto;
• Outras condições que tenham impacto sobre a segurança de alimentos.

Recursos Humanos

A equipe de segurança de alimentos e as demais pessoas que realizam atividades que tenham impacto 
na segurança de alimentos devem ser competentes e ter educação, treinamento, habilidade e experiên-
cia apropriados.

1 Competência

Os princípios da gestão de segurança de alimentos enfatizam a importância do gerenciamento dos re-
cursos humanos e da necessidade de se adotar estratégias para a melhoria da competência do pessoal.
A competência pode ser definida como a aplicação do conhecimento, habilidades e comportamento no 
desempenho de uma atividade ou de um conjunto de atividades. 

2 Treinamento

Neste contexto, treinamento pode ser definido como o processo para desenvolver e prover conhe-
cimento, habilidades e comportamentos para reduzir a lacuna entre as competências requeridas e as 
existentes dentro de uma organização.
O processo de identificação de competências e necessidades de treinamentos relacionado deve ser 
continuo e cíclico, de maneira a se buscar, a todo momento, a melhoria continua. Pessoas de todos os 
níveis da organização devem ser continuamente treinadas de modo a atender, dentro desse cenário de 
constantes mudanças, ao compromisso da organização em fornecer produtos seguros de acordo com a 
qualidade requerida.
Processos de treinamentos sistemáticos sã necessários para auxiliar uma organização a melhorar sua 
habilidade em alcançar esses objetivos. Essa sistematização pode ser obtida dividindo-se esses proces-
sos em quatro etapas principais, baseadas no ciclo PDCA de melhoria continua.

 1. Definição das necessidades de treinamento;
 2. Planejamento do treinamento;
 3. Execução do treinamento;
 4. Avaliação dos resultados do treinamento.

A avaliação dos resultados do treinamento deve realimentar continuamente o planejamento, refor-
çando desta maneira o caráter cíclico dos processos de treinamento.
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Infraestrutura e Ambiente de Trabalho

Criar e manter um ambiente adequado para a produção de alimentos é um grande desafio e requer da 
organização uma avaliação de risco para que se definam as condições básicas e atividades necessárias 
capazes de garantir a segurança dos alimentos manipulados neste ambiente.
A infraestrutura e ambiente de trabalho podem ser fontes de contaminação biológica, física e química 
ao alimento. Por isso, a empresa que manipula e/ou armazena alimentos deve manter a infraestrutura e 
o ambiente de trabalho adequados, seguindo padrões de layout, construção predial e instalações. Além 
disso, a adoção de práticas de higiene, conservação e medidas de controle é essencial para garantir a 
inocuidade dos alimentos.
O grau de exigência dos padrões a serem adotados dependerá da avaliação de risco realizada pela 
equipe da empresa, de requisitos legais aplicáveis ao tipo de produto fabricado e, em alguns casos, de 
requisitos de clientes.
Para o estabelecimento dos programas de pré-requisitos relacionados com infraestrutura e ambiente de 
trabalho, deve ser levada em consideração toda área fabril e vizinhança:

• Localização da empresa como tipos de empresas situadas ao redor da fábrica, presença de áreas agrí-
colas, mata nativa e fontes de água;
• Arredores da fábrica como áreas externas, pátios, vias de acesso, estacionamento de veículos e 
caminhões, áreas de recebimento e expedição;
• Áreas para uso dos funcionários como refeitórios, área de lazer, vestiários, lavanderias;
• Áreas de serviço como manutenção, geração de energia (frio ou calor), tratamento de água, trata-
mento de efluentes e armazenamento de resíduos;
• Almoxarifado e armazenamentos de materiais (produtos alimentícios ou produtos químicos);
• Área de fabricação;
• Áreas administrativas.

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle

A organização deve planejar e desenvolver os processos necessários à realização de produtos seguros. 
Deve implementar operar e assegurar a eficácia das atividades planejadas e quaisquer mudanças nes-
tas atividades. Isto inclui PPR, PPR operacional(is) e/ou plano APPCC.
O APPCC é composto por sete princípios, de acordo com o Codex Alimentarius, as etapas que pre-
cedem a aplicação destes princípios são formação da equipe multidisciplinar, descrição dos produtos, 
uso intencional, elaboração de fluxogramas, confirmação de fluxograma in loco.

1 Equipe Multidisciplinar

Não há regra para definir o número de membros que devem participar da equipe multidisciplinar, pode 
ser uma só equipe ou variar de acordo com os diferentes estudos de APPCC da organização.
Idealmente, os membros devem acumular conhecimentos e poder de tomada de decisão. O nome dos 
cargos e funções pode variar com a complexidade e atividade da organização, as áreas abaixo são 
sugeridas:
• Produção;
• Controle de Qualidade;
• Compras;
• Manutenção;
• Pesquisa e Desenvolvimento;
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• Garantia da Qualidade;
• Logística.

2 Número de planos a elaborar

O número de plano a elaborar dependo do processo no qual está sendo realizado o estudo.
Quando a organização tiver diferente tipos de processos, cabe aos membros da equipe, avaliar a quan-
tidade de planos a serem elaborados.

3 Descrição do produto acabado

É importante que as descrições incluam as informações que realmente façam a diferença para a aval-
iação de perigos, tais como características intrínsecas, composição, características biológicas, física e 
químicas importantes para a segurança de alimentos, vida de prateleira e condições de armazenagem, 
embalagem, rotulagem relacionada à segurança de alimentos e/ou instrução de manuseio, preparação 
e uso, método de distribuição e atendimento à requisitos legais.
A descrição serve como fonte de informações para a análise de perigos, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Descrição de Produto Final

Descrição do Produto Final
Nome
Composição
Aditivos
Características Intrínsecas importantes à segu-
rança de alimentos
Vida útil
Tipo de embalagem
Condições de estocagem e distribuição
Métodos de distribuição
Informações de Rotulagem
Grupos de clientes
Intenção de uso
Uso não intencional
Legislação Relacionada

4 Descrição de matérias-primas e ingredientes

A tarefa de descrever as matérias-primas não inclui simplesmente a menção ao nome da matéria-pri-
ma em si, mas a compreensão dos perigos que esta matéria prima possa trazer para o produto, o que 
inclui conhecimento à legislação, do processo e das medidas de controle aplicadas pelo fornecedor 
da mesma.
Os perigos advindos dos materiais em contato direto com o produto devem ser avaliados. Faz-se ne-
cessário o levantamento de todos os tipos de superfície de contato direto com o produto, o que inclui 
embalagem primária, esteiras transportadoras, juntas, superfícies de equipamentos, lubrificantes, 
desmoldantes, deslizantes e afins.
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5 Fluxogramas

Os fluxogramas do processo devem ser elaborados de forma a não constarem informações desne-
cessárias e nem omitir pontos necessários para a compreensão dos processos.
O fluxograma deve contemplar etapas de transformação de matéria-prima, de transporte (interno) e 
de estocagem, e não seqüências operacionais. Deve-se numerar as etapas, que corresponde à de-
scrição das etapas e à análise de perigos.
Também deve constar no fluxograma reprocessos, recirculações, processos terceirizados, saídas de 
resíduos e subprodutos.
Poderão ser utilizadas como complemento ao fluxograma, plantas baixas sinalizando o percurso do 
produto, matérias-primas, rotas de alergênicos, circulação de pessoal, saída de resíduos e qualquer 
outra informação que influencie a prevenção da contaminação do ambiente e produtos.

6 Confirmação do Fluxograma

A elaborar o fluxograma, a equipe multidisciplinar, não deve focar apenas na parte teórica do pro-
cesso e sim conferindo in loco.
Quanto menos automatizado for o processo, maior é a necessidade de se confirmar se há diferenças 
na forma de trabalho do pessoal em diferentes turnos. Alterações sazonais do processo devem ser 
cnsideradas e contempladas no fluxograma. 

7 Principio 1 – Análise de Perigos

A análise de perigos consiste no desafiador levantamento de perigos potenciais, que é a fase do tra-
balho que norteará as demais. Erros nesta fase do tabalho poderão levar à grandes falhas no sistema 
de segurança de alimentos nas etapas posteriores.
Este principio poderá ser iniciado pela consulta à legislações, verificando a existência de diretrizes 
especificas por segmento em relação às medidas de controle e pontos críticos de controle.
Em caso, de não haver histórico quanto à existência de um perigo inerente à matéria-prima ou re-
sultante de falhas operacionais no processo, os responsáveis pela elaboração do estudo devem ficar 
atentos e se necessário considerar este perigo.
Há situações em que a organização identifica um perigo, mas visualiza inviabilidade em implemen-
tar medidas de controle especifica e opta por ocultar informações comprometedoras.
O termo perigo não deve ser confundido com o termo risco. O termo risco no contexto de segurança 
dos alimentos, significa a probabilidade de ocorrência do perigo em conjunto com a severidade deste 
efeito quando à exposição à este perigo específico. 
Risco é definido como a combinação da probabilidade de ocorrência do dano e a severidade do dano, 
sendo assim: Risco = Probabilidade x Severidade do perigo.

 7.1 Probabilidade de Ocorrência dos Perigos

A probabilidade de ocorrência de um perigo está completamente ligada à realidade da organização. 
Ao definir a probabilidade de ocorrência dos perigos, deve-se considerar o seguinte:
• Dados epidemiológicos, demonstrando a incidência;
• Histórico da organização de resultados analíticos de matérias-primas e produtos acabados;
• Dados de reclamação de clientes e e/ou de ocorrências internas;
• Dados de falhas no processo que possa levar à ocorrência de perigos;
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 7.2 Avaliação da Severidade do Perigo

Uma vez que a variável severidade dos perigos está associada ao dano à saúde que o perigo anali-
sado pode ocasionar à saúde do consumidor, a severidade para um determinado perigo será, para um 
mesmo publico alvo, sempre constante; sendo assim, a severidade de um perigo pode ser alterada 
caso haja mudança no publico alvo.
Para definição da severidade do perigo devem ser avaliados e documentados:

• Agentes;
• Alimentos aplicados;
• Justificativa;
• Particularidades.

 7.3 Avaliação do Risco

Conforme definido anteriormente, o risco e o resultado da avaliação da severidade x probabilidade, a 
definição se o risco é significativo ou não está relacionado com o grau de risco que ele apresenta.

 7.4 Análise de Perigos de acordo com o risco

Perigos não significativos: Perigos com riscos classificados como desprezível ou menor devem ser 
gerenciados por medidas de controle genéricas, cobertas por Programa de Pré-requisitos e BPF.
Perigos Significativos: Perigos com riscos classificados como maior ou critico, dêem ser gerenciados 
por medidas de controle especificas, as quais devem monitoradas, verificadas e validadas.

8 Principio 2 – Definição dos Pontos Críticos de Controle e Classificação das Medidas de Con-
trole

Após definição de todos perigo significativos, é necessário avaliar se para cada um deles há uma ou 
mais medidas de controle capazes de eliminarem, prevenirem ou reduzi-los a níveis aceitável.
Caso seja percebido que algum perigo não está sendo gerenciado adequadamente, a organização deve 
alterar o processo para implementação de uma medida de controle.
A importância de uma medida de controle no gerenciamento de um resíduo pode ser maior ou menor, 
de acordo com a natureza do processo e das matérias primas utilizadas.
Em anexo, a metodologia proposta pelo Codex Alimentarius para determinação dos Pontos Críticos 
de Controle, com algumas alterações. (Ellen Lopes, 2010)
Para cada Ponto Critico de Controle identificado pela árvore decisória, deve-se documentar no plano 
APPCC, o qual deve incluir as seguintes informações:

• Perigos a serem controlados;
• Medidas de Controle;
• Limites Críticos;
• Procedimentos de Monitoramentos;
• Correções e ações corretivas a serem tomadas em caso de desvios;
• Procedimentos de Verificação;
• Responsabilidades e Autoridades;
• Registro dos monitoramentos, ações tomadas e verificações.
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Usualmente se adota planilhas para organizar estas informações, em anexo os modelos. (Ellen 
Lopes, 2010)

9 Principio 3 – Estabelecimento de Limites Críticos

Limites Críticos devem ser determinados para o monitoramento de cada Ponto Critico de Controle, 
trata-se de um parâmetro que representa a linha de corte, entre um resultado ou situação aceitável, 
daquilo que não é aceitável, e no âmbito da segurança de alimentos, separa o seguro do inseguro.
Os limites críticos devem ser mensuráveis de maneira simples e rápida e devem permitir uma clara 
avaliação do status de controle do PCC.
Quando um limite critico é excedido ou violado, os produtos afetados são considerados não con-
formes, devendo ser imediatamente segregados e re-inspecionados.

10 Principio 4 – Estabelecimento de Monitoramento

Após a definição de limites críticos para os pontos críticos de controle deve-se conduzir uma sequen-
cia de medições para avaliar se as medidas de controle estão sendo eficazes, este controle é chamado 
de monitoramento que tem por objetivo produzir um registro fiel da realidade de controle do PCC.
Não é indicado que o método de monitoramento seja complexo ou demorado, dificilmente contri-
buirá para o processo de maneira a poder ser utilizado em linha.

11 Principio 5 – Ação Corretiva

Ações corretivas devem ser tomadas quando os limites críticos forem excedidos. Para uma rápida 
ação, estas devem ser especificadas no plano APPCC.
Além do processo voltar a normalidade após a ação, deve-se trabalhar para eliminar a causa raiz do 
problema encontrado e evitar reincidência. Para isto, existem diversas ferramentas para análise de 
causa raiz, como, Diagrama de Ishikawa e a metodologia dos 5 por quês?

12 Principio 6 – Estabelecimento de Verificação

A organização deve estar sempre atenta para avaliar se tudo que foi planejado está sendo devida-
mente executado, dentro dos resultados esperado, para isto, faz-se a verificação para confirmação, 
através de evidências objetivas, de que as exigências especificadas foram cumpridas ou se o sistema 
APPCC está funcionando conforme o planejado.

13 Principio 7 – Estabelecimento de Registros

Todo o planejamento e tratativa dada para o controle de perigos identificados devem ser registrados, 
isto inclui o Estudo APPCC propriamente dito e dados provenientes do monitoramento, ações cor-
retivas e registros de verificação.

Qualificação de Fornecedores

A qualificação de fornecedores consiste na segurança de que os fornecedores são confiáveis o sufici-
ente para sustentar os requisitos de qualidade e segurança de alimentos da organização.
Fatores como indisponibilidade de opções no mercado e porte do cliente inferior ao do fornecedor, 
diminuem a capacidade de um cliente influenciar seus fornecedores para que se adéqüem às suas 
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necessidades.
Uma organização e seus fornecedores são interdependentes e uma relação de benefício mutuo poten-
cializa a aptidão de ambas as partes para criar valor. Os principais benefícios são:
• Aumento da capacidade de criar valor para ambas as partes;
• Flexibilidade e velocidade nas respostas comuns ao mercado e às necessidades e expectativas dos 
clientes;
• Otimização de custos e recursos.

É possível definir diferentes níveis de rigor no processo de qualificação/avaliação, a importância do 
fornecedor pode ser maior ou menor considerando os fatores de risco:

• Prestação de serviço de terceirização integral da produção;
• Matérias primas utilizadas em maior volume;
• Matérias primas consideradas criticas, segundo a avaliação do APPCC;
• Matérias primas com maior impacto na qualidade final do produto;
• Embalagens primárias;
• Serviços que afetam a conformidade (calibração e ensaios).

De acordo com o impacto do material/serviço fornecido, algumas estratégias são possíveis para 
qualificar /habilitar/homologar um fornecedor, ficando a critério da organização esta tomada de de-
cisão. Esta forma de verificação deve ser estruturada, ou seja, ter parâmetros claros e objetivos. Cada 
estratégia possui vantagens e desvantagens, descritas abaixo:

Tabela 2: Estratégias x Vantagens x Desvantagens na qualificação de fornecedores

Método Vantagens Desvantagens
Questionário de auto-avaliação Baixo Custo Menor confiabilidade
Solicitação de cópia de certi-
ficados de terceira parte

Alta confiabilidade Menor personalização

Realização de auditoria no 
fornecedor

Alta personalização
Alta confiabilidade

Alto custo
Muito tempo para consolidação

Histórico de resultados analíti-
cos no recebimento ou em 
verificações programadas

Alta confiabilidade
Alta personalização

Riscos nos primeiros recebi-
mentos 
Muito tempo para consolidação

Independente da estratégia de avaliação escolhida, é uma boa prática desenvolver um manual ou outra 
forma de comunicação com os fornecedores, com o objetivo de deixar explicito quais são os requisitos 
esperados e quais critérios são utilizados na avaliação.
Em anexo está apresentado um exemplo de fluxo geral para gestão de fornecedores, segundo Ellen 
Lopes, 2010.



69

ESTUDO DE CASO

O presente estudo foi desenvolvido no município de Uberlândia, no período maio de 2011. Foi sele-
cionado um estabelecimento para avaliação a partir de pesquisa de campo, utilizando como critério de 
seleção a aplicação de Boas Práticas de Fabricação, Estudo APPCC e Pré-Requisitos.

Elaboração e Aplicação do Diagnóstico para Avaliação

Para avaliar as Boas Práticas dos estabelecimentos produtores de sorvete artesanal, na cidade de Uber-
lândia, foi utilizado um instrumento de medição de qualidade, ou seja, o guia de verificação ou check-
list. O check-list utilizado foi elaborado baseado na Portaria nº 326 de 30 de julho de 1997 e na Res-
olução RDC nº 267 de 25 de setembro de 2003 do Ministério da Saúde- ANVISA. , que regulamenta 
as Boas Práticas de Fabricação e  constou de 67 itens de verificação, distribuídos em avaliação de 
vários aspectos do estabelecimento como  aspectos gerais de recursos humanos; condições ambien-
tais; instalações, edificações e saneamento; equipamentos; sanitização; produção e ainda embalagem 
e rotulagem.
As opções de respostas para o preenchimento da lista de verificação foram: Conforme (C), quando 
sorveteria atendeu ao item observado, Não Conforme (NC), quando a  sorveteria apresentou Não-con-
formidade e para o item e Não observado (NO) quando por algum motivo esse item não foi observado 
no local. Os itens, cuja resposta foi a opção Não Observado, não foram estatisticamente avaliados.
Durante as visitas às sorveterias a lista de verificação foi preenchida por meio de observações no 
próprio local e informações prestadas pelo proprietário do estabelecimento.

CONCLUSõES

São várias as vantagens de implantação do Sistema de certificação de Segurança de Alimentos.É  
fundamental garantir a segurança da saúde do consumidor e consequentemente diminuir os custos 
operacionais,gastos com controle de qualidade do produto acabado;aumentar a credibilidade junto ao 
cliente ou consumidor;atender às leis além de conseguir vantagens competitivas nos mercados.
Concluimos através deste estudo, que o sistema de certificação FSSC22000 oferece essas riquíssi-
mas vantagens para as empresas e  seus clientes ao oferecer produtos de alta qualidade, eliminando 
os riscos de saúde ,tornando as mesmas confiáveis e competitivas. Todavia este sistema ,conforme 
mostrado avaliação contida neste trabalho,não é viável para empresas de pequeno porteàs quais sug-
erimos a implementação do Estudo APPCC com objetivo de aumentar onível de controle dos perigos 
garantindomelhor segurança no produto alimentar oferecido por essas empresas.
A tendência dos mercados é que cada dia mais as empresas do segmento alimentício busquem a 
certificação,devido ao alto crescimento evidenciado nos últimos anos.
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RESUMO - O seguinte artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre a substituição de uma 
bomba de engrenagens externas por uma bomba de engrenagens internas. As bombas de engrenagens 
externas sofrem desgastes na parte interna da carcaça aumentando o atrito entre o fluido e a bomba, 
provocando desgastes nos dentes das engrenagens e nas buchas, diminuindo o desempenho, causando 
a cavitação, ruídos e vibração. Contudo, observa-se melhora nos pontos de vista operacionais, de 
manutenção, redução nos impactos ambientais e custos com manutenção, quando comparado com 
bombas de engrenagens internas. 

Palavras-chaves: Bombas de engrenagens; óleo BPF-A1; desempenho de bombas.

INTRODUÇÃO

De acordo com DADAM (2006), atualmente nas indústrias um dos materiais mais utilizados para o 
aquecimento de caldeiras é o óleo BPF-1A, pois o mesmo possibilita uma excelente eficiência ao equi-
pamento, mas para que ele exerça sua função têm que ser transportado do tanque de armazenagem (1) 
para a caldeira (3) esse processo é realizado através de bombas (2) conforme demonstrado na figura 1 
que por sua vez devem ser resistentes as características do óleo.

Figura 1 - Fluxograma do processo

 

O óleo é um produto tipicamente abrasivo, que pode corroer a parte interna da bomba, devido aos 
componentes de fabricação da mesma não serem resistentes o suficiente, isso ocorre simplesmente, 
porque o seu tipo de funcionamento não é o adequado para a viscosidade do produto, pressão e/ou 
temperatura do processo.
Se a bomba aplicada para a realização deste processo não for adequada, poderão ocorrer danos físicos 
no equipamento como desgastes excessivos na parte interna do corpo da bomba além dos desgastes 
das vedações, ocasionando vazamento da mesma, diminuindo o seu desempenho, e como o óleo BPF-
A1 é considerado ecotóxico, os vazamentos podem causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde 
das pessoas que entrarem em contato com o mesmo sem os devidos equipamentos de proteção indi-
vidual (EPI).
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Para que isso não ocorra deve-se ter o máximo de cuidado para escolher o equipamento mais adequado 
para a realização do serviço aumentando a confiança do equipamento e a segurança dos usuários e 
operários do equipamento.

MéTODOS

As bombas são maquinas operatrizes hidráulicas,  utilizadas em larga escala nas indústrias, com a  final-
idade de transportar um fluido, obedecendo às condições do processo transformando energia mecânica 
em energia de pressão, cinética ou em ambas, para que isso ocorra elas recebem energia de uma fonte 
motora qualquer como, por exemplo, um motor e cedem parte dessa energia ao fluido aumentando a 
pressão do fluido, a velocidade ou ambas, segundo FOX (2010), elas podem ser classificadas de acordo 
com a sua aplicação ou pela forma com que cede energia ao fluido. Podem ser dinâmicas que são as 
maquinas onde a movimentação do fluido ocorre através de forças que se desenvolvem na massa do 
fluido em consequência da rotação do rotor da bomba, ou volumétricas que são aquelas onde a movi-
mentação do fluido é causada diretamente pela movimentação do dispositivo mecânico da bomba que 
induz ao liquido um movimento na direção do deslocamento do dispositivo, em quantidades alterna-
das, de acordo com a capacidade da bomba, promovendo o seu enchimento e esvaziamento sucessivo 
causando assim o deslocamento do fluido no sentido previsto dentre os diversos tipos de bombas volu-
métricas como: pistões, embolo, diafragma, lóbulos parafusos e palhetas as que mais se destacam as 
rotativas de engrenagens por possuírem muitas vantagens como por exemplo.  

• Eficiente, projeto simples;
• Compacta e leve;
• Alta pressão de operação;
• Resistencia a cavitação;
• Tolerância à contaminação do sistema;
• Operação a baixas temperaturas;
• Construída com mancal de apoio no eixo;
• Compatibilidade com vários fluidos;

Os primeiros modelos de bombas de engrenagens externas surgiram por volta de 1580 pelo francês 
Nicolas Grollier de Serviere, elas possuem uma construção simples que consiste basicamente de uma 
carcaça que possui orifícios de entrada e saída para o escoamento do fluido, onde o mecanismo de 
bombeamento é composto por duas engrenagens sendo uma motora e uma movida, além de elementos 
de vedação e fixação.

Figura 2 - Bomba de engrenagens externas

Fonte:http://portuguese.alibaba.com/product-free/external-gear-pump.html, acesso em 20/09/2014
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Nas bombas de engrenagens externas, ambas as engrenagens têm dentes no seu perímetro externo. 
Estas são também conhecidas como bombas de dentes-sobre-dentes, existem basicamente três tipos 
de engrenagens utilizadas em bombas de engrenagens externa as bombas de engrenagens de dentes 
retos, dentes helicoidais e em forma de espinha de peixe, porem as bombas de engrenagens de dentes 
reto são as mais fáceis de fabricar, por isto são mais comuns.

Figura 3 - Tipos de dentes das engrenagens
  

                
   
Engrenagem de dentes retos Engrenagem de dentes helicoidais Engrenagem de destes em formas 
espinha de peixe

Fonte: http://ottosistemas.com.br/noticias.php?ler=Mjg5, acesso em 20/09/2014

Como lembra HENN (2012), seu principio de funcionamento se dá através da rotação da engrenagem 
motora que transfere potencia para uma engrenagem movida, no orifício de entrada os dentes se de-
sengrenam permitindo assim que o fluido entre na bomba sendo levado pelos espaços existentes entre 
os dentes e a carcaça da bomba, levando-o para o orifício de saída onde os dentes das engrenagens se 
engrenam e forçam assim o fluido para a bomba.

Figura 4 - Principio de funcionamento de uma bomba de engrenagens externa

Fonte:http://elearning.iefp.pt/pluginfile.php/49360/mod_resource/content/0/CD-Rom/Estudo/
Pneumatica_e_Hidraulica_Nivel_III/H_-_Const_Central__leo-hidr_e_Bombas_Hidr/frame_7.htm, 
acesso em 20/09/2014

A figura representa o principio de funcionamento de uma bomba de engrenagens externas onde o vác-
uo é criado (1) a partir do desengrenamento dos dentes aspirando o fluido, e transportando (2) através 
da carcaça em câmaras formadas entre os dentes e a superfície lateral da bomba, o fluido é forçado 
para a saída (3)  quando os dentes se engrenam novamente, a pressão de saída atua contra os dentes 
provocando uma carga desequilibrada nos eixos(4).
A vedação neste tipo de bomba é realizada entre os dentes e a carcaça, e entre os próprios dentes das 
engrenagens.
As primeiras bombas de engrenagens internas foram desenvolvidas por Niels Jensen por volta de 
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1911, a sua construção é tão simples quanto a de engrenagens externas, também possuem uma carcaça 
com orifícios de entrada e saída, e elementos de fixação e vedação e seu mecanismo de bombeamento 
também consiste de duas engrenagens.

Figura 5 - Bomba de engrenagem interna

Fonte: http://www.tetralon.com.br/bombas-de-engrenagens, acesso em 02/10/2014

Porém nas bombas de engrenagens uma engrenagem fica localizada dentro da outra onde a engrena-
gem externa é a motora e a interna é a movida esta sendo excêntrica, as duas são separadas por uma 
meia lua que funciona como uma vedação  para impedir que o liquido retorne dentro da bomba, por 
esses motivos possui uma construção menos simples que a de engrenagens externas, mas possui uma 
construção mais versátil como por exemplo válvula de alivio incorporada com simples ou duplo sen-
tido.

Figura 6 - Engrenagens de uma bomba de engrenagens internas.

Fonte:http://d701907212.tecla60.tecla.com.br/files/catalogo%20bombas%20de%20engrenagens.pdf, 
acesso em 05/10/2014

De acordo com LINSINGEN (2001) o principio de funcionamento das bombas de engrenagens inter-
nas dá-se através do movimento das engrenagens que quando giram transportam o fluido através das 
câmaras criadas entre as engrenagens e a meia lua, assim quando as engrenagens se juntam o liquido 
é escoado para fora da bomba por esses motivos o resultado é um fluxo suave, constante e alta vazão.
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Figura 7 - Principio de funcionamento de uma bomba de engrenagens interna 

Fonte: http://webensino.unicamp.br/disciplinas/velhos/11909::apoio::5::B_M_2002.pdf, acesso em 
02/10/2014

A figura apresenta o principio de funcionamento de uma bomba de engrenagens internas, onde a entra-
da do fluido no sistema(1), devido o afastamento constante da engrenagem (2), nos espaços formados 
entre os dentes(3), é então transportado pelos espaços (4), onde o constante engrenamento das duas 
engrenagens forçam o fluido(5) para fora do sistema(6).
Existem diversos tipos de óleos combustíveis no geral são divididos como óleos combustíveis leves 
e os combustíveis pesados ou residual como, por exemplo, o BPF 1-A com baixo teor de enxofre, 
este é de larga utilização na indústria moderna para o aquecimento de caldeiras, pois ele possibilita a 
máxima eficiência possível na queima. Apesar disso o mesmo possui uma grande desvantagem que 
devido a sua composição química é classificado com ecotóxico sendo considerado altamente poluente, 
podendo afetar o solo e o lençol freático no caso de vazamentos, ele possui as seguintes características 
físico-químicas;
• Estado Físico: Liquido viscoso;
• Cor: escura;
• Ponto de fulgor: 66ºC;
• Densidade: 1,03;
• Solubilidade na água: desprezível;
• Solubilidade em solventes orgânicos: solúvel;
• Viscosidade: 960Cst@60°C.

Segundo LANA (2005) o desempenho de uma bomba está diretamente ligado a dois fatores que es-
tão inter-relacionados de tal maneira que determinam as condições reais de funcionamento são eles 
a exatidão na fabricação, que para isso depende dos métodos e dos materiais utilizados no processo 
de fabricação da bomba, e o outro são os fatores operacionais do sistema que são estes as condições 
do processo que de acordo com MUNSON (2004), estão relacionados a temperatura, viscosidade e a 
pressão do fluido.
Esses dois fatores de desempenho podem ser medidos através do rendimento da bomba que pode ser 
classificado em rendimento volumétrico, que de acordo com CARVALHO (1999), é onde as perdas 
ocorrem devido às folgas existentes entre as peças moveis e a diferença de pressão e de rotação onde 
as fugas internas tendem a proporcionar o aumento da diferença de pressão, o rendimento mecânico 
que de acordo com CARVALHO (1999), onde as perdas são geradas pelo atrito interno das peças 
moveis ocasionando a perda do torque da bomba podendo ser gerado através do atrito mecânico, vis-
coso do fluido ou pelas vedações, ou pelo rendimento global este é definido entre as potencias uteis e 
do acionamento da bomba.
A realização das analises dos rendimentos foram feitas através de analises preditivas e sensitivas, foi 
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através do monitoramento das analises de vibração que são realizadas semanalmente, que identificou-
se a repetitividade das ocorrências de falhas no equipamento, a partir destes dados foi realizando uma 
analise de falhas que foram levantadas as causas prováveis das recorrentes falhas do equipamento, o 
histórico, e as ações que serão tomadas.
A partir dai foi feito um estudo de viabilidade para facilitar a tomada de decisão, onde foram apresen-
tados os gastos do equipamento, os motivos pelos quais ocorreram estes gastos e qual o investimento 
necessário para a realização da melhor solução para os problemas no ponto de vista técnico de ma-
nutenção.
A vida útil estipulada pelo fabricante de uma bomba que trabalha em condições extremas com a re-
alização das devidas medidas de manutenções é de dois anos, porém entre os anos de 2012 e 2013 a 
bomba em questão foi substituída 11 vezes devido ao baixo rendimento ou a quebra de componentes 
da bomba onde era possível a realização da manutenção o que proporcionou uma grande quantidade 
de horas paradas que ocasionaram em perdas de produção consideráveis. 
A partir do levantamento destes dados coletados através das analises de preditiva, analise do processo 
e analise dos equipamentos que foram substituídos, foi realizada uma análise de falhas onde foram 
levantados os principais problemas e quais as suas possíveis causas. Foram levantados os seguintes 
dados:
Recirculação interna que é causada pelo retorno do fluido no equipamento, há dois tipos na sucção 
e na descarga da bomba neste caso é na sucção onde o fluxo reverso produz vórtices que se rompem 
gerando assim a cavitação, ruído, vibração e pulsos de pressão e uma instabilidade no rotor que é 
causada devida a instabilidade da pressão, além de causar danos físicos como rachaduras localizadas 
normalmente na extremidade de saída das palhetas do lado de maior pressão, esses problemas foram 
identificados a partir de analises de vibração e após a abertura das bombas que foram substituídas.
No ponto de engrenamento dos dentes que segundo FESTO (2001), tendem a devolver uma quantidade 
mínima de fluido à linha de sucção dificultando a entrada do mesmo na bomba o que causa um au-
mento de pressão e consequentemente um aumento de temperatura o que de acordo com MISQUIATI 
(2005), ocasiona um menor NPSH disponível, causando um aumento da perda de carga devido à varia-
ção da viscosidade.
O preenchimento dos espaços vazios entre os dentes e o corpo é deficiente, pois à medida com que 
os dentes se abrem e se fecham para o preenchimento dos espaços entre os mesmos e o corpo, esta 
característica limita uma viscosidade máxima de trabalho, além de não ser recomendado para fluidos 
abrasivos e finos.
O desempenho da bomba depende das folgas laterais entre as engrenagens e as tampas além das folgas 
já citadas entre os dentes e o corpo, porém estas folgas não permitem ajustes e não são recuperáveis 
causando assim um desgaste constante da bomba. 
A bomba possui quatro buchas que são lubrificadas pelo fluido bombeado, com um menor NPSH dis-
ponível devido o aumento da pressão e/ou temperatura, ocorre à falta do fluido na bomba não lubrifi-
cando as buchas ocasionando assim um desgaste excessivo das mesmas e desencadeando o desgaste de 
todos os outros componentes da bomba, esse desgaste provoca o desalinhamento e um desgaste mais 
rápido do corpo.
O desgaste das buchas ocasiona vazamentos na bomba tornando-se outro motivo de suma importância 
para a realização desta substituição já que o contato do óleo com o solo faz com que haja a contamina-
ção do mesmo, pois o óleo BPF é classificado como ecotóxico, pois ele é um óleo combustível pesado 
(residual). Em caso de grandes derramamentos, devido à complexidade do produto, este poderá apre-
sentar comportamentos distintos tais como adsorção ao sedimento e formação de película na superfí-
cie, podendo resultar em um impacto ambiental, pois possui uma alta persistência apesar de seu baixo 
nível de degradação, além de possuir um grau de toxicidade alto podendo causar até o câncer em casos 
de contatos rotineiros e prolongados.
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O desalinhamento da bomba causa a falha do selo mecânico, pois ele funciona como um mancal e é 
sensível a uma vibração excessiva, e para a realização da substituição do selo danificado é necessário 
que o equipamento seja totalmente retirado da linha o que aumenta o tempo para a realização da ma-
nutenção.
Estes motivos ocasionam um baixo rendimento mecânico e volumétrico que como dito anteriormente 
afetam diretamente no desempenho da bomba e como este não é um equipamento recuperável, toda 
vez que ela apresenta um baixo rendimento necessita-se da substituição da bomba.
A partir destas causas foi levantado qual seria a melhor solução para o problema tomando por base as 
características do fluido e as condições de operação, chegando-se a conclusão que a melhor opção seria 
a alteração no tipo de equipamento para a execução do serviço, e o mais apropriado seria uma bomba 
de engrenagens internas.
Na sucção as cavidades entre os dentes do rotor e da engrenagem interna aumentam naturalmente de 
volume facilitando a entrada do fluido o que implica em um baixo NPSH requerido acabando assim 
com o problema de recirculação interna.
O desempenho da bomba de engrenagem interna depende da folga frontal entre o rotor e cabeçote, 
esta folga pode ser ajustada em campo podendo assim ser recuperada. Desta forma o desempenho 
da bomba pode ser mantido por um tempo maior não tendo que descarta assim que constatar a baixa 
eficiência da bomba.
A cabeça dos dentes do rotor possui grande área fazendo com que o desempenho se mantenha por um 
longo período de uso mesmo quando bombeando fluidos abrasivos diminuindo assim os desgastes 
internas que ocorrem no interior da bomba tendendo a diminuir também o tempo entre a realização de 
uma manutenção para a outra.
Devido o rotor ser suportado por dois mancais o selo mecânico não sofre com desalinhamentos, des-
gastes e vibrações, o que diminuiria consideravelmente a realização das intervenções no equipamento 
e também anularia os vazamentos decorrentes da operação do equipamento.
De acordo com ZIMMERMAN (2003), as bombas de engrenagens internas apresentaram as seguintes 
vantagens em relação às bombas de engrenagens externas.

• Maior rendimento volumétrico
• Menor perda de carga
• Menor pulsação na vazão
• Menor nível de ruído
• Mais adequações para trabalhar com fluidos de maior viscosidade.
• Maior facilidade de manutenção
• Melhor vedação dos componentes mecânicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos levantamentos destes dados foi realizado um estudo para a viabilização da substituição da 
bomba de engrenagens externas por uma de engrenagens internas. Onde foram levantados os gastos na 
visão de manutenção além da quantidade de horas paradas da planta.
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Figura 8 - Gráfico relativo aos gastos com mão de obraantes da alteração

Através do gráfico podemos observar um crescimento constante dos gastos com mão e obra tendo um 
aumento de R$13.100,00 para R$14.300,00 em aproximadamente 10% em dois anos.

Figura 9 - Gráfico relativo aos gastos com peças sobressalentes antes da alteração

Assim como os gastos com mão de obra os gastos com peças sobressalentes também aumentou, porém 
com uma proporção menor de aproximadamente de 7% de R$14.800,00 em 2011 para R$15.800,00 
em 2013.
Além dos gastos com mão de obra e peças sobressalentes existem outros custos como os de planta 
parada o que diminui a produção.

Figura 10 - Grafico relativo as horas paradas do equipamento antes da alteração
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Apesar de haver uma queda de aproximadamente 12% em relação aos anos de 2011/2012 se compara-
rmos os anos de 2011 e 2013 houve um aumento significativo de horas paradas de 81 em 2011 para 
120 em 2013 tendo assim um aumento de 48% de horas paradas o que diminui a confiabilidade da 
planta e aumenta consideravelmente os custos por falta de produção.
A partir destes dados levantados e das vantagens que as bombas de engrenagens internas têm em rela-
ção às bombas de engrenagens externas o investimento de R$16.560,00 se viu viável, pois apenas com 
a aquisição de bombas novas de engrenagens externas nos últimos anos foram compradas 11 bombas 
no valor de R$ 1.681,00 totalizando um total de R$ 18.500,00 na compra destas bombas.
Foram realizadas recomendações de instalação e manutenção para que a bomba não sofra interfer-
ências externas que interferem diretamente no tempo de vida útil do equipamento, além de algumas 
recomendações para a avaliação do desempenho da nova bomba instalada.
Não partir a bomba com temperatura abaixo de 80°c. O desalinhamento permissível na radial é de 
<0,05mm e angular <0,6°, pois o alinhamento e nivelamento da bomba com o motor são de extrema 
importância para a vida útil do selo mecânico.    
A bomba não deve servir de apoio para a tubulação, pois se o corpo da bomba sofre esforços e tensões 
exteriores podem ocorrer trincas e desalinhamento do conjunto.
Verificar o sentido de rotação do motor com a bomba desacoplada para evitar que a bomba não opere 
a seco.
Monitorar a selagem da bomba a cada 15 minutos durante as duas primeiras de operação, após esse 
período verificar a cada hora durante as próximas oito horas, até que as faces do selo estejam total-
mente acomodadas.
Vazão e pressões na sucção e recalque devem ser monitoradas diariamente assim como ruídos vibra-
ções e vazamentos.
A realização da mudança trouxe as seguintes economias em relação à mão de obra teve uma redução 
de aproximadamente 20% em relação ao ano de 2013 caindo de R$14.300,00 para R$11.400,00 no 
ano de 2014.

Figura 11 - Gráfico relativo aos gastos com mão de obra após a alteração

Em relação aos custos com peças sobressalentes houve uma diminuição de R$15.800,00 em 2013 para 
R$690,00 em 2014 tendo uma diminuição de mais de 95% com relação aos custos por peças sobres-
salentes.
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Figura 12 - Gráfico relativo aos gastos com peças sobressalentes após a alteração

Em relação à quantidade de horas paras houve uma queda de 33% em comparação entre 2013 com 120 
horas paradas e 2014 com apenas 40 horas com a planta parada.

Figura 13 - Grafico relativo as horas paradas do equipamento após a alteração

Essa alteração trouxe uma economia de R$18.010,00, apenas com as economias de mão de obra e 
peças sobressalentes, diminuindo também o tempo da planta parada e consequentemente produção, 
além de aumentar a confiabilidade da planta.
A partir desde dados apresentados foi realizado um levantamento para a realização desta mesma sub-
stituição para outras sete bombas que possuem as mesmas características na produção, o que diminu-
iria ainda mais os gastos com manutenção.
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CONCLUSÃO

Após a realização da substituição das bombas pode-se observar que houve um aumento da vida útil 
do equipamento, não se constatou uma perca de rendimento considerável a ponto de ter que realizar a 
substituição do mesmo, devido às características da bomba de engrenagens internas não houve mais 
retorno do fluido na sucção da bomba, problemas com desalinhamento devido à vibração, pois a mesma 
é apoiada em mancais, redução dos vazamentos que eram causadores potenciais de riscos ambientaise 
a saúde dos funcionários que poderiam entrar em contato com o óleo BPF, redução significativa dos 
custos com manutenção, e mão e obra, além de uma diminuição do tempo com o equipamento parado 
o que aumenta a confiabilidade da planta, o que tornou o estudo totalmente viável.
A partir destes resultados foi realizada a solicitação de substituição de outros seis equipamentos que 
possuem as mesmascaracterísticas e funções dentro da planta fazendo assim uma padronização das 
bombas e dos seus respectivos planos de manutenção, o que diminuíra ainda mais os custos da planta.



82

REFERÊNCIAS 

BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos.Lapa-SP:PerarsonEducation do Brasil Ltda,2006

CARVALHO,D.F.Instalações Elevatórias Bombas.6.ed. Belo Horizonte: IPUC,1999.

DADAM, A.P; NICOLAU, V.P; JAHN, T.G; HARTKE, R.F. Análise numérica comparativa de 
combustíveis utilizados em fornos e túneis, Florianópolis, 2006, artigo publicado no site cerâmica 
industrial acesso em 03/09/2014.

DENICULI,W. Bombas Hidráulicas. Viçosa-MG: Editora UFV,2001.

FESTO. Hidráulica Industrial.São Paulo.

FOX, R.W; PRITCHARD.P.J;MCDONALD.A.T.Introdução a Mecânica dos Fluidos.7.ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2013.

GILES, R. V. Mecânica dos fluidos e Hidráulica: coleção schaum. São Paulo:Editora McGraw-Hill 
do BrasilLTDA,1976.

HENN,E.A.L. Maquinas de fluido 3.ed. Santa Maria-RS: editoraufsm,2012.

LANA,E.D.Avaliação do rendimento de bombas de engrenagens externas através de medição 
de temperatura, Florianópolis,2005, tese de pós-graduação apresentada na Universidade Federal de 
Santa Catarina.

LINSINGEN,I.V.Fundamentos de Sistemas Hidráulicos. Florianópolis, UFSC, 2001.

MANCINTYRE, A.J. Bombas e instalações de bombeamento. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 
dois S/A,1980.

MASSEY, B.S. Mecânica dos fluidos. 6.ed. Lisboa : Fundação CalousteGulbenkian, 2002.

MISQUIATI,D.L.Análise das condições operacionais de fluxo radial de grande porte, São Paulo, 
2005,tese de mestrado apresentada na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

MUNSON,B.R;YOUNG.D.F;OKIISHI.T.H.Fundamentos da Mecânica dos Fluidos.4.ed. São 
Paulo: Editora Edgard Blucher LTDA, 2004.

ZIMMERMANN,M.A.Sistema especialista protótipo para auxilio na seleção de bombas 
hidrostáticas, Florianópolis, 2003, tese de pós-graduação apresentada na Universidade Federal de 
Santa Catarina



83

ESTUDO DE CASO DA PERDA DE SINCRONISMO DAS PÁS DE UMA TURBINA BULBO

SéRgIO FERNANDO FLORES BELO 1; LEANDRO AURELIANO DA SILVA 2; ANTO-
NIO CARLOS LEMOS JÚNIOR 3; WILLIAM gIgO 4.

¹ Aluno apresentador, ² Professor orientador, 3,4 Co-orientadores
Faculdade de Talentos Humanos – FACTHUS, Uberaba – MG

RESUMO - Neste trabalho será apresentado um estudo de caso da perda de sincronismo das pás da 
turbina Bulbo em uma usina hidrelétrica no interior de São Paulo. Para tanto, será mostrado todos 
os componentes utilizados em uma turbina, bem como, os tipos de turbinas usadas em hidrelétricas 
e as ferramentas para a localização e solução do defeito encontrado na turbina estudada. Todos estes 
problemas ocorreram, devido a um problema encontrado no projeto original da turbina, que foi solu-
cionado conforme demonstrado ao longo do trabalho. 

Palavras-chaves: Turbina hidráulica. Usinas Hidrelétricas, ultrassom.

INTRODUÇÃO

A todo o momento são desenvolvidas técnicas e pesquisas novas, que buscam a qualidade e o apri-
moramento dos equipamentos usados para a instalação e funcionamento perfeito de uma Usina hi-
drelétrica. E, geralmente, a maior preocupação é com a segurança e a distribuição perfeita de energia, 
evitando ao máximo a ocorrência de acidentes e falta de energia nas residências.
Dentro deste contexto, inicialmente, será descrito como é o funcionamento perfeito de uma Usina 
Hidrelétrica, mostrando o quanto as turbinas são essenciais no processo de geração de energia. 
Vale ressaltar que as características físicas e geográficas do Brasil foram determinantes para a im-
plantação de um parque gerador de energia elétrica de base, predominantemente hidráulica e, dentre 
tantas Usinas Hidrelétricas existentes, foi escolhida para este estudo, uma Usina Hidrelétrica situada 
no interior de São Paulo. 
A utilização da água para geração de energia é realizada desde o século I a.c. Naquele tempo, eram 
utilizadas rodas d’água do tipo horizontal, que através da ação direta da força da água, gerava energia 
mecânica. Contudo, no século XVIII, surge tecnologias como o motor, o dínamo, a lâmpada e a tur-
bina hidráulica, que possibilitou a conversão de energia mecânica em elétrica. (FARIA, 2008)
A geração de energia elétrica em uma hidroelétrica pode ser compreendida da seguinte forma: uma 
grande quantidade de água que vem do reservatório é encaminhada para a casa de força por meio de 
dutos. Esta quantidade de água, movimenta as pás da turbina ligadas a um eixo que está conectado 
ao gerador. O gerador é um equipamento composto por um imã e um fio bobinado. Assim, o eixo da 
turbina produz um campo eletromagnético dentro do gerador, produzindo a eletricidade. A figura 1 
mostra o esquema de funcionamento uma hidroelétrica. (FRANCISCO, [2000-])
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Figura 1 - Esquema de funcionamento de uma hidroelétrica.

 
Fonte: Francisco ([200 -]).

Contudo, se um equipamento de uma usina hidrelétrica para de funcionar, repercute na distribuição de 
energia elétrica, gerando multas pesadas pelos órgãos regulatórios como a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica – ANEEL em que a empresa tem que arcar.
No estudo de caso em questão, se uma das pás de uma turbina fica sem movimento, a turbina perde a 
conjugação e como consequência, poderia haver a quebra de outros componentes que poderiam parar 
toda a unidade geradora de uma usina hidrelétrica.

MATERIAIS E MéTODOS

A) Tipos de Turbinas usadas em Usinas Hidroelétricas

• Turbina Pelton
São empregadas em usinas de altas quedas onde se tem velocidades de rotação normalmente maio-
res. Os jatos de água que são injetados através dos chamados bicos injetores sob as conchas do rotor, 
geram o impulso e transmite o torque para o eixo”. (LIMA,2009) 
Este tipo de turbina é adequado para operar com quedas de 350 m até 1100 m, ou seja, altas quedas. 
Devido à alta velocidade com que a água se choca com o rotor, as turbinas Pelton, independente dos 
diferentes bocais, têm um bom desempenho em diversas condições de operação.
A figura 2 representa o princípio de funcionamento de uma turbina Pelton.

Figura 2 - Esquema da turbina Pelton.

Fonte: http://petcivilufjf.wordpress.com. Acesso em: 19 Nov. 2011
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• Turbina Francis
Estas turbinas são adequadas para operar em usinas de médias quedas entre 40 m até 400 m. Estas, 
são chamadas turbinas de ação, porque, a pressão de entrada é igual a pressão da saída, a água circu-
larmente, é direcionada ao redor da turbina através da caixa espiral conforme nos mostra a figura 3. 
O controle do volume turbinado é realizado através de um aro de regulação da abertura das pás do 
distribuidor, que são, pás ligeiramente inclinadas com um perfil hidráulico específico. (HEINLEIN, 
2009) 
Desta forma, a água é direcionada no sentido radial para o rotor da turbina, que é onde o fluxo de 
água se desenvolve na maior parte de sua trajetória, em um fluxo normal ao seu eixo. 
Cabe salientar que o rotor está sempre abaixo do leito do rio, ou seja, submerso.

Figura 3 - Esquema da turbina francis.

Fonte: http://meusite.mackenzie.com.br/mellojr/Turbinas%20Hidr%E1ulicas/CAP%CDTULO%20
3REV.htm Acesso em: 05 Set. 2014

• Turbina Kaplan
São empregadas em usinas de baixa queda, mas, porém, é necessário um grande volume de água. 
Neste tipo de construção a água também é direcionada circularmente ao redor da turbina através da 
caixa espiral e flui em sentido axial. As pás do rotor e as paletas do distribuidor são reguláveis, e este 
distribuidor em máquinas verticais é montado acima do rotor, deste modo, consegue se um controle 
de potência através da abertura das pás do rotor em conjunto com a abertura das pás do distribuidor.
 “O controle através deste conjugado das pás do conjunto rotor distribuidor faz com que a máquina 
opere em melhores condições de eficiência”. (HEINLEIN, 2009)
Desta forma, tem se o aproveitamento melhor das variáveis de nível de água montante e jusante.
Neste tipo de turbina tem se dentro de sua ogiva, um mecanismo com um servo motor e um sistema 
de bielas que através de seu movimento permitem que as pás girem alguns graus mudando sua 
posição. A figura 4 mostra um corte esquemático da turbina Kaplan. (LIMA, 2009)
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Figura 4 -  Esquema da turbina kaplan.

FONTE: http://vivendoeletricidade.blogspot.com Acesso em: 19 Nov. 2011

• Turbina Bulbo
Segundo Wilmer (2009) neste tipo de construção a máquina tem seu eixo montado na posição hori-
zontal. Além disso, são empregadas em relevos de baixíssimas quedas, onde se tem o seu gerador 
acoplado ao eixo, caracterizando assim o conjunto turbina gerador de eixo horizontal. Este conjunto 
é instalado no interior de uma cápsula metálica, estanque e totalmente imersa chamada bulbo com 
o fluxo de água axial, ou seja, paralelo ao eixo da unidade geradora que opera sempre submersa e 
envolvem perdas menores no fluxo de água.
Além disso, este tipo de turbina é capaz de lidar com grandes variações no fluxo de água. Esta é uma 
das grandes soluções da engenharia moderna para a produção de eletricidade, uma vez que, esta tur-
bina pode ser instalada em ambientes em que as quedas de água são baixas, permitindo um pequeno 
alagamento, causando assim um baixo impacto ambiental, quando comparado as demais usinas que 
são chamadas usinas a fio d’água. 
Devido à preocupação com a preservação do meio ambiente, atualmente, muitos dos grandes proje-
tos e construções de usinas em andamento nos país, estão utilizando este tipo de tecnologia, podendo 
ser utilizada tanto em usinas de pequeno porte quanto para usinas de grande porte.
Esta concepção reduz consideravelmente o volume de obras civis causando assim um menor custo 
em obras.
Podemos encontrar algumas dessas turbinas instaladas nos mais diversos estados brasileiros, de 
potências variando de 0,43 MW (Aripuanã – MT –CEMAT) até 42 MW (Igarapava –SP/MG – CE-
MIG). Essas unidades oferecem alta eficiência, pois ficam completamente submersas, sendo assim 
capazes de lidar com grandes variações no fluxo de água.
A Figura. 5 mostra os principais componentes de um grupo bulbo. 
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Figura 5 - Esquema de funcionamento de uma turbina Bulbo

Fonte: MORAIS, (2011)

Os componentes da figura 5 são:
1) Cápsula: é um conjunto metálico que envolve todo o grupo conjunto turbina-gerador. 
2) Tubo de acesso: é um tubo com escadas que dá acesso a sala do gerador e mancais
3) Câmara de adução: tem a função de conduzir o fluxo hidráulico à turbina.
4) Sistema de óleo: consiste no cabeçote de óleo e a tubulação de comando das pás 
5) Gerador síncrono: é o elemento rotativo que cria o campo magnético e transforma em energia 
elétrica;
6 e 8) Estrutura de sustentação: é presa a estrutura de concreto e tem a finalidade ancorar todo o 
conjunto;
7 e 9) Mancais: é um grupo de peças que suporta e mantém o grupo rotativo turbina/gerador trabal-
hando. 
10) Distribuidor: sua finalidade é direcionar o escoamento e controlar a vazão que irá passar pelo 
rotor. 
11) Pás do rotor: estas são responsáveis pela movimentação do rotor na forma de torque e velocid-
ade de rotação;
12) Cone ou ogiva: a ogiva fica sempre cheia de óleo e dentro dela é montada a tubulação de co-
mando e o servo motor.
13) Cubo: dentro do cubo é montado a cruzeta e todo o mecanismo de movimentação das pás.
14) Tubo de descarga: é também chamado de tubo de sucção, este tubo tem a finalidade de conduzir 
o escoamento, da saída do rotor até o canal de fuga.

A turbina Bulbo utiliza-se de um rotor Kaplan. Este é o elemento rotativo da turbina Bulbo sendo 
responsável pela transformação de energia cinética do movimento da água em trabalho mecânico. O 
rotor pode ser subdividido em três partes: cubo, ogiva ou cone e pás como mencionado acima. (MO-
RAIS, 2011)
A velocidade de uma turbina bulbo assim como as outras, devem ser constante. Para manter esta con-
stância, o regulador de velocidade de uma turbina Bulbo recebe parâmetros de uma referência pré-
ajustados. Estes parâmetros podem ser: por ajuste de velocidade, ajuste de potência, de posição do 
distribuidor, ou frequência. E de acordo com o erro encontrado, o regulador então envia o comando 
para a redução ou elevação da quantidade de água que passa pela turbina. 
O servomotor é o elemento responsável pelo controle das pás. Este é geralmente instalado dentro 
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da ogiva, próximo às pás. Em máquinas de grande porte, pode ser instalado no meio ou no final do 
grupo turbina-gerador através de um cabeçote de comando.
O controle do distribuidor consiste de um anel de ligação, ou seja, um anel que movimenta todas as 
paletas com ligações e alavancas, em um movimento simultâneo por meio de servomotores princi-
pais. (MORAIS, 2011)

B) Estudo de Caso

No dia 27/03/2009 a Unidade Geradora 5 da usina hidrelétrica estudada, foi parada para a realização 
de um ensaio de ultrassom nos tirantes de fixação do eixo e nos pinos de transmissão de torque da 
turbina. Este ensaio seria uma ação para a verificação da integridade dos tirantes e pinos, em cumpri-
mento do plano de manutenção preventiva da usina com o objetivo de acompanhar o funcionamento 
das unidades geradoras.
Após a realização destes ensaios, iniciaram-se os procedimentos de retorno da máquina, começando 
a turbina a girar com uma rotação mais baixa e aumentando a velocidade gradativamente, até atingir 
a rotação de trabalho, ou seja, rotação nominal de 200rpm. Foi notado então pelo operador, um ruído 
anormal na região da turbina a partir da rotação de 25% (vinte e cinco por cento da rotação nomi-
nal), a princípio, acreditou se que fosse uma possível obstrução parcial das grades da tomada d’água 
da unidade geradora. Imediatamente, foi contratada então uma empresa especializada em serviços 
subaquáticos que realizou através de mergulhos e filmagens a inspeção das grades da tomada d’água 
durante três dias, não sendo encontrado nada de anormal ou que justificasse a ocorrência do ruído.
Ainda no mesmo dia da ocorrência foram executadas manobras de operação, visando o retorno da 
unidade geradora ao sistema. Mas o ruído anormal na região da turbina persistiu, indicando a neces-
sidade de uma investigação e inspeção mais criteriosa no rotor. 
Nos dias subsequentes, foram realizados os serviços de esgotamento de toda a tubulação do grupo 
bulbo e a abertura da escotilha da sucção da unidade para inspeção no rotor da turbina. Foram real-
izadas inspeções visuais e testes hidráulicos de movimentação das pás do rotor. Nestas inspeções e 
testes foi constatado a não movimentação de uma das pás do rotor. 
Devido ao exposto, consideramos que seriam características de uma falha grave, e que só poderia 
ocorrer devido a uma quebra do mecanismo interno do rotor. A partir daí, foi solicitada a desmonta-
gem parcial da unidade geradora para a identificação e avaliação, bem como, a análise para a solução 
do problema. Nesta etapa ainda não era conhecido o motivo da falha.
Após a desmontagem parcial foi possível verificar o sistema de alavancas e bielas responsáveis pela 
movimentação das pás, nesta oportunidade, identificou-se a causa da “não movimentação” de uma 
das pás do rotor com sendo a ruptura do “parafuso olhal” como pode ser visualizado na figura 6. 
Este parafuso é um dos elementos responsáveis pela transmissão do esforço do servomotor às pás do 
rotor. Trata se de um elemento específico, de recuperação complexa e fabricação especial por onde 
passa todo o esforço existente em uma pá. Por ele passam esforços cíclicos, típicos que podem propi-
ciar uma falha por fadiga. Percebeu-se assim, a ruptura em um local onde existe uma rosca e foram 
também observadas na região fraturada, algumas características de ocorrência de fadiga do material, 
informação essa, obtida, através do relatório de análise cientifica da labotest. 
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Figura 6  - Local da quebra.

Fonte: O autor, (2009).

• Entendendo o Processo de Falha

Para entender o processo de falha, é importante relacionar os esforços atuantes no rotor.
Durante as operações de abertura e fechamento das pás, os esforços são contrabalanceados por um 
servomotor montado dentro do rotor. O movimento deste, por sua vez, causa diretamente o movi-
mento das pás. Existe um equilíbrio das forças entre pás e servomotor que são interligados pelo 
sistema de parafuso olhal bielas e alavancas. Todo o comando para partida da unidade geradora, 
alteração de carga e parada é feito pelo regulador de velocidade que aciona hidraulicamente este 
servomotor que, por sua vez, se move exercendo uma força, que é dividida e transmitida igualmente 
pelos 4 mecanismos das 4 pás. Obedecendo esta força, as pás então giram em torno de seu eixo. Este 
mecanismo deve operar com suavidade de forma que os esforços e movimentos sejam igualmente 
distribuídos entre as pás. Todo o mecanismo sofre diversos tipos de esforços, podendo-se destacar os 
esforços gerados pela componente hidráulica, pela força centrífuga e pelas forças de atrito. Podemos 
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ver na ilustração da figura 7 os componentes de transmissão do comando do servomotor para as pás.

• Soluções encontradas para a correção do defeito

Com a desmontagem do equipamento verificou se que algumas buchas se encontravam com des-
gastes e pinos quebrados, o que poderia ser devido a uma lubrificação deficiente. 
Através dos testes e cálculos foram localizados os pontos de tensão do parafuso olhal e a possível 
causa da sua quebra. A respeito da mudança do sistema de aperto do parafuso, o que aumentaria o 
grau de confiabilidade, era justificado também a substituição dos tirantes de acoplamento do eixo/ 
rotor de alongamento térmico para alongamento hidráulico. Foi definido também a montagem do 
conjunto com aumento de 6 pinos de cisalhamento com novas medidas, portanto, foram adotadas as 
seguintes soluções:

Figura  7 - Componentes de transmissão do comando do servomotor para as pás.

Fonte: Arquivo pessoal do autor, (2009)

1) Buchas principais das pás do rotor
Garanti uma melhor lubrificação da bucha do sistema do eixo da pá e alavanca, feito a introdução de 
canais de lubrificação na superfície de escora da referida bucha, alterado o material para um tipo de 
bronze mais resistente e com uma película lubrificante.

2) Parafuso olhal do servo motor
Mudança na geometria do parafuso olhal melhorando assim sua condição de carga de forma que os 
esforços não sejam descarregados na região da rosca.
Também foi realizada uma melhoria em seu mecanismo de fixação com a utilização de uma porca de 
alongamento mecânico (super bolt), visando maior precisão em relação ao seu aperto final e também 
maior precisão de montagem e desmontagem do conjunto.

3) Alterações de melhoria para aumentar a confiabilidade do acoplamento
Substituição do aperto térmico por sistema de alongamento mecânico, visando maior precisão na sua 
carga e maior facilidade de montagem. A figura 8 apresenta as modificações nos tirantes. 
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Figura 8 - Modificações dos tirantes.

Fonte: Arquivo pessoal do autor, (2009)

4) Acoplamento rotor/eixo da turbina
Montagem do conjunto com aumento de 6 pinos de cisalhamento com novas medidas de projeto, 
com objetivo de aumentar a confiabilidade do conjunto de acoplamento eixo-turbina. A Figura 9 
mostra a operação de furação para a colocação de novos pinos.

Figura 9 - Furação para colocação de novos pinos.

Fonte: Arquivo pessoal do autor, (2009)

CONCLUSõES

Neste trabalho foi apresentado o estudo de um tipo de falha que houve em uma turbina bulbo e poderá 
haver em outras máquinas do mesmo tipo que tenham a mesma concepção desta unidade geradora, 
uma vez que, este tipo de máquina está sendo utilizada em larga escala em novos empreendimentos 
de usinas hidrelétricas. Neste contexto foi evidenciado após a desmontagem que o projeto tinha prob-
lemas em virtude do parafuso olhal, sendo tomadas providências posteriores para o melhoramento 
do projeto. Estas melhorias foram: em relação ao aperto do parafuso olhal, dos tirantes das pás e do 
acoplamento da ogiva que passaram de aperto térmico para hidráulico. Também no novo dimension-
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amento do parafuso olhal, foi melhorado sua condição de carga, introduzindo uma geometria mais 
moderna, tanto no parafuso, como no seu mecanismo de fixação, uma vez que, seus esforços estavam 
concentrados na região da rosca. Desta forma, houve um importante aumento de confiabilidade do 
equipamento, uma vez que, foi revelada, através de ensaios científicos em laboratório, a existência de 
uma condição de falha dos elementos que transmitem os esforços do sistema de movimentação das 
pás, comprovando à ocorrência de fadiga através da inspeção. Fica evidenciado neste trabalho que os 
processos de montagem e comissionamento da máquina não revelaram as deficiências que justificas-
sem o ocorrido, pois não era possível a observação deste fenômeno físico sem a desmontagem da 
unidade, portanto, ficou caracterizada assim a condição de vício oculto que é uma condição que não 
pode ser verificada no comissionamento da máquina, ficando evidente então uma falha de projeto do 
fabricante.
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