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RESUMO - O presente estudo trata da determinação da criticidade de equipamentos em processos
industriais. A determinação dos equipamentos críticos ao processo produtivo, garantindo a melhor utilização dos recursos de manutenção e automação é um desafio para os Gestores, uma vez que deve ser
tratada de forma diferenciada a fim de evitar danos físicos, patrimoniais e ambientais à empresa,
aos colaboradores e à sociedade. Na busca de auxiliar os Gestores de Manutenção nesse desafio,
esta pesquisa objetiva implantar um Sistema Automatizado em uma Unidade de Fertilizantes visando
melhor desempenho e otimização dos equipamentos, produzindo mais, reduzindo custos e obtendo um
produto final com melhor qualidade no processo industrial. Baseado no Sistema GUT o estudo permite
uma avaliação para cada equipamento, verificando em qual critério um equipamento é mais crítico
que o outro, assim são selecionados os equipamentos de alta criticidade, pois, os equipamentos
são ordenados do mais para o menos crítico. Para implantação da Automação proposta, realiza-se um
estudo do processo industrial em uma indústria de Fertilizantes.
.
Palavras-chaves: Gestão da Manutenção, Determinação da Criticidade de Equipamentos, Automação
do processo.
Introdução
A evolução tecnológica e gerencial, associadas com a abertura dos mercados e a concorrência globalizada apresentam às organizações novos desafios, onde um novo posicionamento organizacional
é exigido a fim de propiciar a lucratividade e a competitividade. É imprescindível para as empresas
compreenderem quais são os fatores que distinguem as empresas líderes, reconhecendo, adaptando e
aplicando suas melhores práticas na busca do êxito.
No setor produtivo o bom funcionamento dos equipamentos incide diretamente sobre os resultados da
organização. Claro que as paradas não programadas da linha de produção geram queda nos ganhos, se
convertendo em prejuízos significativos, pois levam ao declínio da produtividade, do lucro e põe em
risco a qualidade dos produtos em processo, exacerbando o custo da produção.
Há tempos o paradigma de que a manutenção é um mal necessário deixou de ser válido. Esta visão
ultrapassada não é compatível com as indústrias atuais. De acordo com Kardec e Nascif (2005), a
manutenção é responsável por assegurar a confiabilidade e disponibilidade dos ativos industriais, de
modo a atender a um processo de produção com preservação do meio ambiente, segurança, confiabilidade e custos adequados, exercendo um papel estratégico nas organizações, sendo o diferencial
das empresas líderes em seus segmentos. Em complemento, Laugeni e Martins (2002) afirmam que a
manutenção dos equipamentos de produção é fundamental para a produtividade das indústrias, o que
aumenta a competitividade.
A manutenção contribui diretamente para que a empresa se mantenha competitiva. Para que a manutenção cumpra seu dever junto ao processo produtivo é relevante o planejamento e controle da
mesma, levando em consideração o emprego dos recursos disponíveis, sejam eles humanos (mão de
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obra especializada), técnicos (metodologias e ferramentas) ou financeiros.
Frequentemente tais recursos da manutenção são limitados, sendo assim insuficientes para o atendimento às demandas da indústria. Um elevado número de equipamentos requer dos Gestores da Manutenção decisões de como operacionalizar a manutenção, priorizando o tratamento dos equipamentos
mais importantes e garantindo a confiabilidade do sistema com os recursos disponíveis. Nem sempre
essas decisões ocorrem de forma simples, pois são influenciadas por variados fatores. Cada empresa
apresenta suas especificidades relacionadas a estes fatores, possibilitando a influência de uma variedade de aspectos na decisão do Gestor da Manutenção.
No entanto, aspectos relacionados à segurança do meio-ambiente, das instalações, humana, à produção
e qualidade, do regime de operação, de custos da manutenção, da frequência das falhas e do número
de intervenções corretivas/preventivas no equipamento são essenciais.
Apresentadas as especificidades, nota-se a necessidade de criar meios para que os Gestores da Manutenção possam classificar, sem erros, a criticidade dos equipamentos de uma planta industrial. Segundo Marçal e Susin (2005), os profissionais de manutenção, defrontam-se atualmente com as mais
variadas tarefas na atividade de manutenção e para se garantirem de executar corretamente tais tarefas,
eles buscam ferramentas que os ajudem no processo de tomada de decisões.
A determinação da criticidade dos equipamentos dentro dos processos produtivos é indispensável não
só para a otimização e qualidade da manutenção, mas para a competitividade e rentabilidade das empresas. Esta determinação possibilita aos Gestores da Manutenção direcionar os esforços onde de fato
é necessário.
Desta forma, a pesquisa mostra-se atual e relevante, pois sugere uma nova opção para o problema de
determinação da criticidade de equipamentos, propiciando aos Gestores de Manutenção o direcionamento necessário para a melhor utilização dos esforços financeiros, humanos e técnicos, gerando alta
confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos no processo automatizado.
METODOLOGIA
O presente trabalho propõe uma pesquisa bibliográfica: elaborada a partir de material já publicado,
constituído principalmente de artigos periódicos e livros. Além deste método, utiliza-se o estudo de
caso, possibilitando assim a automação do processo, colaborando desta forma para a obtenção do objetivo principal do trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
DEFINIÇÃO DA CRITICIDADE
A definição da criticidade de equipamentos industriais é um processo cujos resultados são utilizados
para ajudar na definição das políticas de manutenção mais indicadas a cada equipamento ou sistema.
Nos processos de seleção ou priorização de equipamentos buscam-se a efetivação de atividades de manutenção que sejam importantes e indispensáveis, impedindo, assim, desperdício de recursos e tempos,
tanto humanos como materiais, em atividades sem eficiência. É preciso conferir a cada equipamento
o respectivo índice de criticidade relacionado ao processo produtivo, para que se possa distinguir
os de maior prioridade, evitando perda de tempo e dinheiro na análise de itens que não trarão
retorno significativo. Os equipamentos críticos são definidos com base em critérios de criticidade,
sendo determinada a estratégia de manutenção mais viável para cada equipamento. Para alguns
equipamentos mais críticos são criados planos de manutenção programada, procedimentos operacionais e manuais de treinamento (Castella, 2001).
De acordo com Smith (1992), a definição dos sistemas críticos ocorre considerando os seguintes as5

pectos: sistemas que sofreram um grande número de intervenções corretivas em um espaço de tempo;
sistemas que apresentam riscos à segurança humana e ambiental; equipamentos com elevado volume
de tarefas preventivas ou elevados custos de manutenção preventiva; sistemas com elevada contribuição nas paradas da produção ao longo dos últimos anos; sistemas com um elevado custo de manutenções corretivas. Para este autor, o cuidado que se deve ter na análise de criticidade é para não
descartar itens como não críticos antes do tempo, até que se tenha estabelecido uma perfeita correlação
entre as funções e falhas funcionais.
Num sistema confiável, de acordo dom Lucatelli e Ojeda (2001, p. 3) procura-se ponderar aspectos primordiais, como de custo e segurança, de forma que se garanta a maior segurança com o melhor custobenefício. A esses aspectos relacionam-se diretamente as consequências à segurança humana, física ou
ambiental. Em segundo lugar, as consequências operacionais, ou seja, aquelas com relação direta às
perdas devido às falhas, não abrangem somente custos de conserto, mas também perdas decorrentes da
indisponibilidade do equipamento.
O equipamento crítico no processo segundo Takahashi e Osada (1993, p. 61), é aquele que precisa de
um gerenciamento decisivo em relação aos aspectos de produção e qualidade, sendo que o custo da
manutenção e a segurança devem ser sempre considerados.
Lucatelli e Ojeda (2001) determinam outros critérios necessários para a identificação da criticidade de
equipamentos, que são: probabilidade de detecção de falha; efeito da falha em operação; existência
de equipamento reserva; regime de operação; riscos à segurança humana, do meio ambiente e das instalações; impacto na produção; custo da manutenção; tempo médio entre falhas e tempo médio para
reparo da falha.
A criticidade dos equipamentos possui impacto direto, nos aspectos apresentados. Não há uma regra
para selecionar os critérios que devem ser empregados para assistir o gestor na determinação das
criticidade dos equipamentos. Os critérios para decisão são selecionados de acordo com legislações
específicas, as preferências dos responsáveis pelo processo de escolha, as características do processo
produtivo, entre outros.
MEIOS PARA SE DEFINIR A CRITICIDADE
A definição da criticidade em muitas empresas é efetuada de forma simplista e não metodológica, o que
é chamado por alguns autores de classificação direta. Letras, números, palavras ou a combinação destas são empregadas para classificar, de forma empírica, o equipamento no momento do tagueamento.
Pode-se citar a classificação por números, onde os equipamentos são organizados em níveis de 1 a 3,
conforme o impacto trazido à produção. Geralmente equipamentos únicos e que sua pausa interrompe
toda a linha de produção por várias horas são classificados como nível 1. Equipamentos com menor
impacto são classificados como 2 e por fim, equipamentos irrelevantes são classificados no nível 3.
O sistema de classificação com letras tem o mesmo critério da classificação com números, atribuindo
níveis que podem ir de A até E (mais ou menos, conforme o contexto). Embora sirva de referência para
as ações e direcionamento dos recursos de manutenção, tais classificações são incompletas e levam
os gestores à decisões incorretas. Devido a isso, é relevante a utilização de métodos sistemáticos, que
dêem suporte com segurança aos gestores na tomada de decisão e levem em conta diferentes aspectos.
A seguir são demonstrados métodos utilizados para determinação da criticidade de equipamentos.
SISTEMA GUT
O sistema GUT, é uma ferramenta de qualidade, que originalmente foi elaborada para se estabelecer a
prioridade no tratamento de problemas e que pode ser usada para determinação da criticidade de equipamentos. A sigla GUT tem o seguinte significado:
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• Gravidade, fator que está relacionado aos efeitos possíveis de surgirem no médio e/ou longo prazo,
caso ocorra uma falha e qual o impacto sobre coisas, pessoas e resultados.
• Urgência, que está diretamente relacionada ao tempo disponível para resolução de uma falha.
• Tendência, que é relacionada à possibilidade agravamento de um problema ou à redução do mesmo.
A técnica GUT foi desenvolvida com a finalidade de orientar decisões mais complexas, que envolvem
muitas questões. O grande número de variáveis provoca confusão e nesse caso é necessário avaliar
individualmente cada conjunto envolvido Paris (2003).
O nível de criticidade do equipamento é obtido através da multiplicação dos fatores gravidade, urgência e tendência, os quais são organizados qualitativamente com pesos de 1 a 5 (Quadro 1).
Quadro 1 Matriz GUT (GRIMALDI E MANCUSO, 1994).

Percebe-se que no uso do sistema GUT não é apontado nenhum aspecto, analisando-se de forma
genérica o impacto causado pela falha. Cabe então ao avaliador a determinação do aspecto a ser considerado, seja ele: produção, segurança, meio-ambiente ou qualquer outro. Os pesos para classificação
do nível de criticidade de um equipamento são estabelecidos de forma qualitativa, de acordo com o
juízo de valor de um analista ou de um grupo criado para esta finalidade.
ALGORITMO DE CRITICIDADE
O algoritmo de criticidade é uma metodologia de definição da criticidade e orientação de ações de
manutenção que tem sua origem baseado no impacto que uma falha repentina de um equipamento irá
acarretar. De acordo com Seixas (2005), a seguinte pergunta deve ser respondida: “Em relação aos
aspectos qualidade e produtividade, segurança e meio-ambiente, oportunidade de produção, taxa de
ocupação, frequência de quebra e mantenabilidade: a parada repentina do equipamento provoca?”
Para cada aspecto a pergunta deve ser respondida com uma classificação A, B ou C onde essa classificação estipula o caminho a ser seguido no algoritmo.
A análise de cada aspecto é expressada em um fluxo, onde são apresentados em cada nível os elementos e suas respectivas classificações (A, B e C) realizadas pelo avaliador.
Através desta estrutura de decisão, montam-se os caminhos a serem seguidos depois da resposta para
cada elemento, permitindo que seja determinado a criticidade que o equipamento apresenta (SEIXAS,
2005).
As disposições dos aspectos dentro do algoritmo podem variar, indicando um peso maior ou menor em
relação à criticidade. Pelo fato desta sistemática basear-se em um sistema de perguntas e respostas, é
de fácil e rápida aplicação, sendo amplamente empregada pelos gestores da manutenção. Sua utiliza7

ção deve ser realizada de forma individual, ou seja, aplicada para cada equipamento que se deseja precisar a criticidade dentro do processo. Idealizando um processo complexo com muitos equipamentos,
a determinação da criticidade através do algoritmo da criticidade acaba sendo altamente trabalhosa,
sendo preciso repetir o processo de perguntas e respostas para cada equipamento.
MATRIZ DE CRITICIDADE
De acordo com Seixas (2005), a determinação da criticidade de um equipamento pode ser realizada
por meio da avaliação do risco que este significa no caso da ocorrência de erro, considerando-se a
gravidade e a frequência. Siqueira (2005, p.99) acrescenta ainda, para a avaliação do risco, a detectabilidade. Então temos que o risco pode ser expresso como segue: Risco = Severidade x Frequência x
Detectabilidade (2).
Muitas escalas de gravidade são possíveis, dependendo dos recursos disponíveis para avaliação. Uma
escala de quatro ou no máximo cinco categorias de severidade é suficiente para uma classificação
efetiva. Estas categorias são originárias da norma militar MIL-STD-882D, conforme apresentado na
tabela 1, relacionadas aos prováveis danos ambientais, pessoais ou econômicos da falha.
Tabela 1: Níveis de Severidade de Risco (SIQUEIRA, 2005).

Para os níveis de frequência dos acontecimentos de falhas de um equipamento podemos ter diversas
escalas, como a proposta por Seixas (2005), que organiza as falhas em: muito alta ou frequente, alta
ou razoavelmente provável, moderada ou ocasional, baixa ou remota, muito baixa ou extremamente
improvável.
Siqueira (2005), também sugere uma classificação, na qual a frequência de ocorrência pode ser
mensurada numa escala de seis níveis, conforme definido na tabela 2.
Tabela 2: Níveis de Frequência de Falha (SIQUEIRA, 2005).
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A criticidade do equipamento é conseguida na matriz através do cruzamento da classificação da
frequência da falha e da severidade ocasionada por ela, oscilando de baixa até alta criticidade.
ESTUDO DE CASO: “AUTOMAÇÃO DA UNIDADE DE GRANULAÇÃO DA
AGRONELLI UTILIZANDO CRITÉRIOS DE CRITICIDADE”
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GRANULAÇÃO
A matéria prima Fosfato de Cálcio (Gesso) chega até a Empresa Agronelli através da Empresa Vale e
é encaminhada para a Moega de Abastecimento (MG-01) que joga o produto em uma caixa afunilada
chegando no Elevador de Canecas (EL-01) que encaminha o produto até um Flap com duas saídas em
Y. Cada saída é composta por uma calha em diagonal para distribuir o produto nos dois Granuladores
Giratórios (GR-01 e GR-02) que homogeiniza o fosfato de cálcio com uma Goma, obtendo a liga que
dará ao granulado o formato oval ou redondo, ou seja, já na forma de fertilizante que é transportado
até uma bica que passa dentro da Fornalha para que o produto já caia no Secador Giratório (SC-01).
A Fornalha é alimentada por um Queimador de óleo BPF (QM-01) que, através de dois termopares
ligados aos controladores de temperatura, acionam a chama baixa ou branda, mantendo a temperatura
da Fornalha por volta de 800 °C que é a ideal para que o Ciclone (CL-01), mais conhecido como
exaustor, arraste esta temperatura para a entrada do Secador por onde o granulado tem que passar
por uma temperatura ideal de 100 °C à 110 °C que também é monitorada por termopares ligados a
controladores de entrada e saída do Secador, para que obtenha a dureza necessária para ser aprovado
pelo Controle de Qualidade da Empresa.
O granulado ao sair do Secador é transportado até uma Peneira (PN-01) que contém uma malha fina
para separação do produto que possui a granulometria ideal.
O produto que não passou pela malha da Peneira (PN 01), ou seja, o rejeito, desce através de uma
calha para o Moinho (MO-01), é quebrado ou triturado e logo após é transportado através da Correia
de retorno (TP-02) para a Moega (MG-01) para reaproveitamento no processo. Como o produto é
de origem mineral, quando da sua movimentação pelo processo, ocorre a formação de poeira nos
equipamentos. Para minimizar este efeito poluente, os equipamentos possuem coifas captoras de
pó que são interligadas ao sistema de exaustão passando por um equipamento denominado filtro de
mangas (FM-01).
O nome de mercado dado ao produto final (Granulado) para comercialização é Gesso e Agrosilício
Granulado.
LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA O ESTUDO DE CRITICIDADE
O funcionamento da Planta era bastante precário, com muitas paradas e quebras excessivas dos
equipamentos devido ao seu estado crítico de trabalho, não suprindo as necessidades da Empresa
perante a demanda contratada pelo setor comercial, o que gerava desgaste em toda a Produção e
Manutenção devido a quebras constantes de Contratos com a clientela, tornando-se uma Unidade
sem confiabilidade para novos contratos e uma incógnita para a Empresa que investiu alto em uma
Granuladora e em um produto que eram novidade no ramo de Fertilizantes.
Diante desta situação, os setores de Manutenção e Produção começaram a reavaliar todo o processo
e o acionamento de cada máquina, analisando todo o sistema operacional devido a criticidade que se
encontrava na maioria dos equipamentos.
Como era uma máquina nova não havia parâmetros a seguir ou pesquisar em outras empresas. Perante
este desafio, resolveu-se pesquisar a fundo, através do Sistema GUT, a criticidade na Indústria. Os
equipamentos eram todos manuais não possuindo nenhum dispositivo visual ou sinal sonoro para
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alertar os operadores devido à quebra ou desarme de motores, tornando o processo muito vulnerável,
sobrecarregando os equipamentos e gerando grande deficiência operacional.
Com tudo isso, além da operação perder bastante tempo até o rearme ou, se necessário, a manutenção
da máquina, todo o produto que já estava na linha de processo, devido a sobrecarga, caía no chão
gerando muitos transtornos e atrasos na continuidade do processo para realizar a limpeza da área.
Em um processo industrial contínuo, para evitar a quebra dos equipamentos, é fundamental que o
maquinário entre em regime operacional totalmente vazio ou zerado, evitando danos patrimoniais
devido ao desgaste que é proporcionado. Com a elevação da corrente de partida são ocasionados
possíveis desarmes, gerando um consumo desnecessário de energia elétrica no acionamento dos
motores elétricos.
Através desta análise observou-se que o funcionamento da Unidade nas 24 horas trabalhadas era entre
10 a 12 horas, e havia dias em que não era possível manter o maquinário trabalhando nem por metade
do tempo determinado.
Outro fator importante era a sua produção (toneladas/hora). Observou-se que o custo benefício era
inviável e para ser satisfatório era necessário produzir 6 toneladas/hora, mas com tantas adversidades,
era possível produzir no máximo 3 toneladas/hora.
Diante do estudo de criticidade através da abordagem multicritério realizado, chegou-se a conclusão
de que era necessário investir ainda mais em uma máquina e em um produto sem grandes perspectivas.
A grande questão era: como investir em algo que não proporcionou o retorno desejado em função do
alto investimento realizado.
Os setores de produção e, manutenção, juntamente com seus gestores, após vários testes operacionais,
decidiram automatizar o processo gradativamente de acordo com as condições, necessidades e
perspectivas da
empresa, com posteriores vendas do produto para outras empresas do mesmo ramo de Fertilizantes,
onde as interessadas utilizariam o produto para mistura interna com os que já são industrializados e
comercializados.
Após a adoção desta medida foram iniciadas as especificações e cotações dos materiais para implantação
da Automação na Unidade de Granulação. Tal investimento gerou um gasto de R$100.000,00 e foi
aprovado pela Presidência da Empresa.
AUTOMATIZANDO A UNIDADE DE GRANULAÇÃO
A proposta inicial para a Automação do Sistema contemplou uma arquitetura
composta por CLP, Sistema de SCADA via OPC, para supervisão e controle da
planta, onde poderia ser interligada aos sistemas superiores via ethernet,
disponibilizando dados para tratamentos gerenciais.
A partida e parada de motores, controle dos equipamentos de campo e leitura
dos sensores da planta são realizados pelo CLP. Para isto optou-se por um
controlador da marca MOELLER, o que foi interessante já que a empresa possuía equipamentos
similares e não justificaria onerar estoque de sobressalentes com outro modelo. O CLP é uma estrutura
modular, com entradas analógicas e saídas analógicas incorporadas ao módulo da CPU, possui dois
canais seriais para comunicação que podem ser ligados em duas redes independentes.
Para realizar o processo de automação, foi programada a parada para execução do serviço e, durante
três meses, foi possível realizar todas as alterações nos equipamentos para melhoria e otimização do
processo operacional da Unidade.
As alterações realizadas foram repassadas a todos os operadores e auxiliares por meio de um curso
interno ministrado pelo setor de Manutenção Elétrica da Empresa sobre os novos procedimentos
operacionais e acionamento dos equipamentos da Unidade.
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Com a automação, todos os equipamentos são acionados por somente um botão que é chamado Start
(partida). Também foi instalada uma chave manual/automático no caso da ocorrência de alguma
emergência ou testes nos equipamentos durante as paradas programadas. Quando acionada a Unidade,
automaticamente é ligada uma sirene por dez segundos para que todos fiquem atentos e longe das
máquinas.
Todos os equipamentos são ligados em cascata de acordo com a sequência operacional do processo.
Como os equipamentos estão em rede, qualquer falha durante a partida ou
em regime de operação, o equipamento é desarmado automaticamente acionando um sinal sonoro com
sinalização indicando qual equipamento desarmou e com o sistema em rede e intertravado, evita- se a
sobrecarga do processo que foi citado anteriormente.
Após a instalação das softstarters, os equipamentos entram em regime com a rampa de partida
monitorada e controlada evitando desgastes e consumo de energia elétrica desnecessários, com
acompanhamento dos operadores através da IHM (Interface Homem-máquina).
Com a instalação dos termopares, sensores e controladores corrigiu-se a temperatura do processo
e fixou-se um set point no controlador, onde foi instalado um inversor de frequência que quando a
temperatura cai ele aumenta a velocidade do motor e quando a temperatura chega ao set point desejado
a velocidade automaticamente cai para mínima mantendo a temperatura na faixa de operação ideal e o
produto com uma dureza e granulometria dentro dos padrões do Controle de Qualidade.
Nos motores elétricos que não possuem drives softstarters e inversores de frequência foram instalados
dispositivos de proteção e amperímetros nos painéis de operação de acordo com a corrente de cada
um, para que os operadores tenham o acompanhamento real da corrente do motor de cada máquina
mesmo já estando em rede, trazendo confiabilidade e segurança.
Através dos dados e informações que a Automação trouxe para o processo, pode-se fixar e seguir
os parâmetros gerados pela empresa, transformando os equipamentos críticos em equipamentos
confiáveis tanto para manutenção quanto para a operação gerando credibilidade para os Gestores e
a Empresa, obedecendo às paradas programadas e evitando custos desnecessários com manutenção,
multas contratuais e logística.
Com a Automação a meta proposta era de 6 toneladas/hora, mas foi possível ultrapassar a meta e
conseguiu-se a marca de 7,1 toneladas/hora, obtendo um produto final com maior qualidade,
mostrando que todo esforço e investimento foi válido para manter o produto no mercado com uma
margem de lucro satisfatória e com um retorno rápido e em curto prazo do investimento, garantindo o
funcionamento nas 24 horas, e oferecendo Confiabilidade e satisfação.
Atualmente a Unidade de Granulação e seus produtos industrializados são o carro chefe da Agronelli,
que antes era uma empresa comercial e trabalhava somente com subprodutos da Empresa Vale. Hoje
é uma indústria sólida com mais quatro filiais no Brasil e que industrializa o seu prório Fertilizante.
CONCLUSÕES
O estudo propôs um sistema automatizado para amenizar a criticidade dos equipamentos em processos
industriais que contribua no apoio à decisão dos Gestores da Manutenção considerando as necessidades
e particularidades das empresas.
Conclui-se que, com o processo automatizado, as intervenções da manutenção reduziram
consideravelmente, otimizando o processo e produzindo com maior qualidade e segurança tanto
para os equipamentos quanto para os operadores. Foi possível também reduzir custos, devido aos
alarmes sonoros, sensores, atuadores, controladores e intertravamento do CLP no acionamento dos
motores para evitar sobrecarga no processo e possíveis quebras, respeitando as paradas programadas
aumentando a sua demanda para comercialização, com um produto final excelente, gerando o retorno
do investimento à curto prazo, atingindo assim o objetivo do trabalho.
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Apesar da automação ter sido aplicada em uma indústria de fertilizantes, é aplicável, com as devidas
adaptações, nos vários tipos de processos industriais. Entretanto, alguns pontos devem ser observados
e são fundamentais para possibilitar sua utilização:
- Definição do processo: é preciso mapear e identificar os equipamentos que fazem parte do processo
para que se pretenda incluir na avaliação de criticidade;
- O tagueamento dos equipamentos representa muito nesta etapa, pois o profissional que irá conduzir o
processo de decisão deve ter conhecimento profundo em relação à processos industriais, manutenção
e automação;
- Não é necessário que todos os envolvidos no processo de decisão sejam profundos conhecedores da
automação implantada. Entretanto, quanto maior o conhecimento, maior será a facilidade do analista
em conduzir o processo do início ao fim, alcançando os resultados esperados;
- Os critérios utilizados na automação não são fixos e podem ser substituídos ou adaptados. Entretanto,
os novos critérios escolhidos para serem utilizados devem ser relevantes e refletir os valores e objetivos
da empresa.
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MELHORIA NA TURBINA A VAPOR DE CONDENSAÇÃO NG - HC 800E PARA
CONDENSAÇÃO COM EXTRAÇÃO CONTROLADA DE VAPOR
CARVALHO1, C. L.; FRANCO2, D. L.; GIGO, W;
RISIO, S.DI; CARVALHO, R.M.B.
¹ Aluno apresentador*, 2- Professor Orientador. Faculdade de Talentos Humanos –
FACTHUS – Uberaba – MG
RESUMO - A geração de energia elétrica por parte do setor sucroalcooleiro encontra-se em destaque
nos últimos anos, em grande parte devido à adoção de sofisticadas tecnologias, evitando os desperdícios e equipamentos mal utilizados. Nesse sentido, os aprimoramentos e as novas tecnologias de turbinas a vapor, sobretudo do tipo de condensação, vem sendo um dos principais meios de maximização
da eficiência produtiva na cadeia sucroalcooleira dada a sua aplicabilidade em geradores de energia.
No presente trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os equipamentos geradores de
vapor, seus componentes, principio de funcionamento, tipos de vapor e um breve comentário sobre
redução de pressão e retorno de condensados. Também foi realizado um estudo sobre turbinas a vapor
para melhor explicar o estudo de caso, uma melhoria realizada em uma turbina a vapor do tipo de condensação passando para condensação com extração controlada de vapor, evitando assim a má utilização do equipamento por falta de vapor. Este estudo foi realizado em uma Indústria Sucroalcooleira da
região do Triângulo Mineiro (MG). Veremos então quais os benefícios dessa melhoria, suas vantagens
para o sistema na geração de energia.
.
Palavras-chaves: Turbina a vapor, Turbina de condensação, Sucroalcooleiro.
Introdução
Atualmente, toda usina do setor sucroalcooleiro tem o vapor como principal fonte de energia, proveniente da queima do bagaço, processo realizado na caldeira.
Caldeira é o nome popular dado aos equipamentos geradores de vapor. É a principal responsável pela
maior quantidade de vapor gerado e distribuído para a fábrica, destilaria e produção de energia elétrica
(MARTINELLI, 2008, 2002; CAMPARI-NETO, 2005).
No setor sucroalcooleiro a tecnologia vem se aperfeiçoando a cada dia, tanto na fabricação de açúcar,
álcool e derivados da cana-de-açúcar como na geração de energia elétrica, assegurando maiores economias no processo e diminuindo gastos, desperdícios e equipamentos mal utilizados.
A turbina a vapor, hoje é o equipamento mais usado nos acionamentos primários, sendo um motor
rotativo que converte a energia térmica e de pressão em energia mecânica (SPIRAX SARCO, 1995).
Esta energia é transferida por um eixo para movimentar ou acionar inúmeros equipamentos, em especial geradores elétricos. Nesse aspecto, cumpre destacar que a maior parte da energia alternativa
é produzida por esses geradores movidos por turbinas, em destaque turbinas de condensação (CASTRO, 2007).
Diante disso o presente trabalho se ocupa em escrever os aspectos decorrentes da má utilização da turbina de condensação, devido à falta de vapor para alimentá-la e ao mesmo tempo alimentar o processo
industrial, referente à turbina a vapor NG-HC 800E de uma unidade sucroalcooleira estabelecida na
sub-região do Triângulo Mineiro (MG).
METODOLOGIA
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Este trabalho baseia-se em pesquisas bibliográficas envolvendo o acesso a livros, artigos de natureza
científica, periódicos, acervos informáticos localizado em sites confiáveis, dentre outras publicações,
assim como informações levantadas no dia-a-dia de trabalho no interior de uma unidade sucroalcooleira mineira. Além destes métodos, utiliza-se um estudo de caso referente a uma melhoria realizada em
uma turbina a vapor de condensação.
ESTUDO DE CASO
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DO ESTUDO
O estudo de caso foi realizado em uma unidade de produção de açúcar e álcool, compreendendo a subregião do Triângulo Mineiro (MG), visando eliminar o desperdício de vapor, que ocasionava a falta
do mesmo para alimentar a Turbina de condensação NG- HC 800E e ao mesmo tempo o processo de
produção de álcool e açúcar.
DESCRIÇÕES DO PROBLEMA
Se considerarmos o fluxograma da Usina em estudo, veremos que a caldeira gera vapor a uma pressão
maior que a pressão necessária para o processo.
Desta forma, o vapor que é gerado, normalmente a uma pressão de 42 kgf/cm2g, era reduzido para 1,5
kgf/cm2g por um conjunto de válvulas redutoras de pressão, de 42 para 21 e 21 para 1,5 kgf/cm2g, fornecendo vapor de baixa pressão para alimentar o processo de açúcar e álcool. Este sistema de redução
ocasionou a parada da turbina por dois anos.
Considerando o custo da energia elétrica e do bagaço de cana, torna-se claro que uma caldeira para
gerar vapor a 1,5 kgf/cm2g e atender exclusivamente as necessidades do processo, seria uma técnica
economicamente não recomendável. Sendo que hoje com a devida melhoria realizada na Turbina a
vapor de condensação NG- HC 800E faz o mesmo processo das válvulas redutoras, fornecendo uma
extração controlada de vapor de 42 kgf/cm2g para 1,5 kgf/cm2g.
PROPOSTAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA
Diante do problema apresentado, em primeiro lugar foi sugerido à empresa como medida de reparação
imediata uma modificação na turbina a vapor NG-HC 800E de condensação, para eliminar o desperdício de vapor de alta pressão pelo sistema de redução de pressão por válvula, que ocasionava a falta de
vapor para alimentar a turbina. Com o início do tempo de safra nada foi feito para sanar o problema,
ocasionando a má utilização do equipamento, e parada da utilização durante a safra (2009-2010). Neste
tempo estudos e análises foram feitos para verificar a possível modificação. Com os dados levantados
em mãos, foram feitas reuniões para avaliar custo, tempo de execução do serviço e tempo estimado
para pagar a possível modificação.
Ao começar a safra (2010 - 2011), foi feita a desmontagem completa do equipamento, enviando o mesmo para o fabricante com o projeto da mudança de configuração, alterando o modo de condensação
para condensação com extração controlada de vapor, 1,5 kgf/cm2g, pressão necessária para alimentar
o processo industrial.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES
Esta é uma turbina bipartida dividida na linha de centro horizontal, onde a
principal modificação foi realizada nas carcaças inferior e superior.
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O rotor teve uma mudança completa diminuindo de 13 estágios para 11 estágios, sendo 9 estágios
antes da válvula de extração de vapor.
Foram utilizados palhetas do tipo aerofólio de baixa reação, desenvolvidas usando as mais novas
e avançadas técnicas de projetos e testadas em túnel de ventos. As duas ultimas fileiras de palhetas
são aerodinamicamente projetadas para suportar altas velocidades periféricas e grandes volumes de
vapor. O rotor foi balanceado estaticamente em cada estágio do processo de empalhetamento e finalmente, balanceado dinamicamente com alto grau de precisão. Assegurando um funcionamento suave
do mesmo e garantindo uma longa vida aos mancais.
Após passar pelo nono estágio, o vapor atinge a região de extração. Um sistema de controle direciona
o vapor para a parte de baixa pressão da turbina, através da válvula de extração do tipo “gate”, controlando a extração de vapor para o processo.
A válvula de extração do tipo “gate” é operada por um atuador eletromecânico “Woodward 7 1/4”,
através de sinal 20-160 mA recebido do regulador eletrônico “Woodward 505 E”, na figura 38 mostra
o conjunto válvula e atuador em 2D e a figura 39 uma foto do atuador e a haste da válvula.
A válvula de fecho rápido passou de uma para duas, melhorando o sistema de parada de emergência
e parada normal.
Foi construído um sistema de interligação de vapor de 42 e 1,5 kgf/cm2g.
Também foram instalados os acessórios das tubulações tais como: suportes de mola, válvula de segurança, válvula de bloqueio na admissão e escape da turbina. Com todas as modificações foi desenvolvido um sistema de proteção e
controle.
CUSTO BENEFÍCIO
Podemos ressaltar que após a modificação da turbina o gerador voltou a funcionar, trabalhando com
uma potência nominal de 6 MW / h durante a safra.
Resumindo, totalizando em 24 horas de operação 144 MW o que durante o mês dá 4.320 MW. Considerando o valor de MW / h de R$121,00, totalizado da um valor por mês de R$ 522.720,00.
Outro ganho acontece quando o equipamento funciona na configuração de condensação, gerando energia de 12 MW / h para 15 MW / h, um aumento de 3 MW / h durante a entressafra (4 meses).
Verificamos um aumento de 2.160 MW / mês, com total de 8.640 MW durante a entressafra, ou seja,
o valor de um mês de produção a mais.
Com esses dados podemos ressaltar que para devida modificação teve um custo total de aproximadamente R$ 3,5 milhões. Tempo estimado para pagar tal modificação será de aproximadamente 7 meses
(uma safra).
Outra vantagem do processo, que durante a safra o sistema de condensação funciona com 50% de
reutilização do vapor, gerando condensado para alimentar a caldeira, consequentemente economizado
com tratamento de água e aumentando a eficiência da caldeira, no anexo 2 veremos o sistema de condensação de vapor e a figura 42 mostraremos um resumo total dos equipamentos envolvidos com a
turbina.
Outra forma para solucionar o problema apresentado seria a construção de outra caldeira de 42 kgf/
cm2, no momento para a usina seria inviável, devido o elevado custo para a construção e o longo prazo
para a fabricação dos equipamentos.
CONCLUSÃO
De posse das informações recolhidas ao longo do desenvolvimento do presente estudo, viu-se que
através de uma melhoria simples e viável realizada na turbina a vapor, resolveu a questão da falta de
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vapor para alimentar o processo industrial, também eliminou o desperdiço de vapor ocasionado pelo
sistema de redução de pressão. Através desta melhoria foi constatado que a turbina a vapor deixou
de ser um equipamento mal utilizado, passando a fornecer vapor de escape para alimentar o processo
industrial e proporcionando uma nova visão da produção de energia elétrica, gerando grandes benefícios, como: energia elétrica para consumo interno e externo (exportação), ganho na eficiência do
equipamento, ganhos financeiros, após tempo para pagar a melhoria realizada, maior produtividade de
energia pelo gerador, cumprimento do contrato firmado para exportação de energia.
Com todos os benefícios o principal deles seria na parte financeira fornecendo para a empresa um lucro
devida a melhor eficiência do equipamento.
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MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS APLICADO A PLATAFORMA
CAE DO SOLIDWORKS SIMULATION 2011
CINTRA1, F. P.; MUNIZ2, G.; SILVÉRIO3, A.; CARVALHO, R.M.B.; GIGO, W.
¹ Aluno Apresentador*, 2- Co-orientador; 3- Professor Orientador.
Faculdade de Talentos Humanos – FACTHUS – Uberaba – MG.
RESUMO - Com o intuito de generalizar a aplicação do Método dos Elementos Finitos, e ao
mesmo tempo, utilizando a análise de estruturas com o SolidWorks Simulation 2011, é o contexto
básico dessa monografia. Contudo, para que ficasse o mais sucinto possível, foi adotado o cuidado
de escolher autores que abordaram a técnica do MEF com equações matriciais, pois dessa forma
sua aplicabilidade a algoritmos se torna mais lógica e viável a modelos digitais contemporâneos,
que é foco deste trabalho. Entretanto, o uso de equações diferenciais é adotado apenas no sentido de
viabilizar o método matricial outrora aplicado. Sempre que possível, é abordado no contexto, critérios de falhas que são a base para um projeto estrutural, que no SolidWorks 2011 é integrado
de maneira interativa a sua plataforma CAE, e por fim resulta em fatores de segurança, inseridos de
forma analítica e otimizável dentro da técnica abordada. Esse estudo consiste em duas partes, sendo
que a primeira é a fundamentação teórica e aplicabilidade dos modelos matriciais e diferenciais,
na segunda parte é apresentado a aplicabilidade prática do MEF em uma unidade de abastecimento
de fertilizantes, viabilizando assim a utilização da técnica dos elementos finitos aplicado a plataforma
CAE do SolidWorks Simulation 2011.
.
Palavras-chaves: MEF, CAE, SolidWorks 2011.
Introdução
Segundo Onãte (2009) o Método dos Elementos Finitos (MEF) é um procedimento para a solução
numérica de equações que governam os problemas encontrados na natureza. Normalmente, o
comportamento da natureza pode ser descrito por equações expressas em forma diferencial ou integral. Por essa razão, o MEF é compreendido em círculos matemáticos como uma técnica numérica
para a resolução de equações diferenciais parciais ou integrais. Geralmente, o MEF permite ao usuário
obter a evolução no espaço e tempo de uma ou mais variáveis que representam o comportamento
de um sistema físico.
Hoje com advento do computador e tecnologias de informação acessíveis, a visão que o engenheiro
tem de um problema é diferente do que no século passado, tornando-se imprescindível a aplicação de soluções rápidas, satisfatórias, em curto prazo com um erro residual mínimo. Assim,
surgem as tecnologias CAE (Engenharia Assistida por Computador), associadas a softwares de
desenho paramétrico, como o SolidWorks 2011, que contém a sua plataforma CAE denominada
Solidworks Simulation 2011, que totalmente integrada ao sistema CAD (Desenho Assistido por Computador) do software, facilitando assim a interação do usuário.
Como o MEF é uma discretização de um meio contínuo, tornando-se possível sua viabilidade
matemática, a produção de um modelo CAD associado à plataforma CAE do Solidworks Simulation, se torna uma questão fundamental no entendimento do MEF, que junta ambas as tecnologias
resultando em gráficos com gradientes de cores para a interpretação do engenheiro.
Com o embasamento matemático, o domínio das técnicas de construção CAD, aplicação de materiais
e condições de contorno pode-se chegar a soluções rápidas e com baixos custos, uma vez que
simulação do modelo em tempo real economiza retrabalhos e testes de campo.
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A busca por fatias grandes do mercado cujo profissional de projetos, pelo menos no Brasil, geralmente não é graduado ou pós graduado em engenharia e, portanto, tem conhecimentos relativamente restritos de métodos matemáticos avançados, tem levado cada vez mais as grandes empresas desenvolvedoras de plataformas CAD/CAE, a gerar interfaces de fácil aplicação, com algoritmos
extremamente complexos, capazes de simplificar bastante o trabalho do projetista, capturando do
modelo a maioria das informações necessárias. Esse é o caso do SolidWorks Simulation 2011, a
plataforma CAE do CAD paramétrico 3D SolidWorks Office Premium, atualmente a melhor, mais
amigável e intuitiva plataforma CAE, cujas implementações de recursos avançados a cada nova
versão, com relação a curva de aprendizado, têm despertado grande interesse e preferência da
industria, sem contar a relação custo benefício que se mostra bastante amigável (FIALHO, 2008,
p.1).
Contudo, essa inovadora técnica de projetos mecânicos com tecnologia CAD 3D/CAE está não só
aplicada a análise estática de estruturas em questão, mas a variados segmentos de engenharia, onde a
empresa e o engenheiro que queira se tornar um diferencial no tão concorrido mercado do século XXI,
onde a tecnologia faz a diferença.
A evolução dos processos de desenho mecânico, que no passado, e até hoje, eram feitos com
modelos 2D imprecisos, que resultavam em imperfeições como interferências e impossibilidade de
parametrizações. O SolidWorks 2011, além de ser um software totalmente paramétrico, interliga de
maneira fácil e prática sua plataforma CAE com a CAD resultando em modelos totalmente em 3D.
Assim permite modificar em tempo real, e rapidamente, o projeto mecânico desenvolvido.
Inserido dentro do SolidWorks 2011 tem a sua plataforma CAE denominada SolidWorks Simulation 2011, que tem como base o Método dos elementos Finitos, e o critério de Von Mises
para se concluir coeficientes de segurança, e assim determinar a viabilidade econômica e segura
do projeto estudado. O escopo desse estudo é viabilizar a utilização de softwares paramétricos 3D,
e conscientizar toda a comunidade de engenheiros, projetista e estudantes para a real necessidade de
aplicar conceitos inovadores utilizados em outros países e empresas de grande porte. Para isso,
demonstramos um estudo de caso, onde se aplicou o MEF a uma unidade de abastecimento de fertilizantes, construída com perfis metálicos disponíveis atualmente no mercado.
Assim, esse estudo busca inserir a teoria de vigas e treliças dentro do contexto do MEF, e aplicando
ao mesmo tempo com o SolidWorks Simulation 2011, resultando em uma perfeita simetria entre a
teoria fundamentada em séculos passados e a inovadora tecnologia.
METODOLOGIA
Este trabalho baseia-se em pesquisas bibliográficas envolvendo o acesso a livros, artigos de natureza
científica, periódicos, acervos informáticos localizado em sites confiáveis, dentre outras publicações,
assim como informações levantadas no dia-a-dia de trabalho no interior de uma unidade sucroalcooleira mineira. Além destes métodos, utiliza-se um estudo de caso referente a aplicação da plataforma
CAE denominada Solidworks Simulation 2011 por uma empresa no ramo da construção.
RESULTADOS E DISCUSSÔES
MATRIZ RIGIDEZ DA ESTRUTURA
Como lembra Oñate (2009), a análise matricial é forma mais popular de examinar vigas em estruturas. São ferramentas do MEF em análises de problemas estruturais tais como casca, vigas, e sólidos. A
equação matricial de um membro de um elemento é obtida expressando a força de equilíbrio de
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cada membro, sendo assim obtendo não só um equilíbrio de forças externas, e sim internas.
A análise matricial de estruturas tem como foco a relação de forças nodais, e deslocamentos nodais
para cada elemento individual, assim essa ideia está associada ao conceito de rigidez. A constante
elástica da mola, que é a sua rigidez, é denotada pela força aplicada e o deslocamento medido na extremidade da mola, a constante da mola é o seu coeficiente de rigidez. A equação de Hooke que denota
a relação entre força, deslocamento e constante de rigidez é o ponto base para a análise de Elementos
Finitos, e sua forma escalar é dada na equação 1: F=kd. Em que: F = Força; k = Coeficiente de rigidez
da mola; d= Deslocamento escalar.
Em sua obra Narasaiah (2008) cita: a rigidez de uma mola é expressa pela relação força-deslocamento, medindo no ponto de aplicação da força, no MEF este conceito é aplicado. Na mola está presente
o conceito de rigidez axial, pois transfere forças axiais. Em uma viga estão presentes diversos componentes de rigidez, como axial, flexão, torção e cisalhamento. Desta forma, os diversos componentes
de rigidez de um elemento estão relacionados aos diversos componentes de forças e deslocamentos
presentes, que por semelhança a mola pode ser contabilizada pelas relações matemáticas que descrevem o comportamento físico associado a cada rigidez presente no elemento.
De acordo com Fisch (2007), a forma adequada de representar as características elásticas de uma
mola associada ao deslocamento nodal de um estudo em MEF, em um sistema computacional é por
intermédio de álgebra matricial. No exemplo da mola fixada em uma extremidade, temos um componente de rigidez. No exemplo de uma viga temos diversos componentes de rigidez presentes.
Podemos representar os diversos componentes de força atuantes no elemento na forma de uma matriz
coluna. Analogamente, podemos representar os diversos componentes de deslocamento. No caso,
considera-se o conceito de matriz rigidez de um elemento finito. A representação matemática da relação completa entre todas as forças nodais em um elemento será feita por intermédio de um sistema de
equações algébricas lineares. Os coeficientes dessas equações, que são os coeficientes de rigidez do
elemento, fazem parte da matriz rigidez do elemento.
ESTUDO DE CASO
A DAMIANI CONSTRUÇÕES PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA atua a mais de 30 anos no
mercado é uma empresa especializada na construção de Unidades de Armazenagem, Mistura e Descarga de Fertilizantes (UAMDF), executando obras nacionais e internacionais, contando com uma
equipe de funcionários amplamente qualificados.
A empresa atua no mercado de granéis sólidos executando obras civis e mecânicas podendo o cliente
optar por galpões em estrutura de madeira, estrutura mista (pilares em concreto e estrutura de cobertura de madeira), estrutura metálica.
Foi encomendada a Damiani Construções, Projetos e Equipamentos Ltda. a construção de uma unidade para transferência de fertilizantes, que atendesse a uma unidade portuária, e tivesse os seguintes
quesitos: Volume do silo: ≠60m3 ; Altura: ≠8m ; Largura: ≠7m; Massa: ≠20t.
A princípio foi solicitado que a estrutura que sustenta o funil fosse construída com perfis de espessura
3”/8, mas com os cálculos baseados na técnica de MEF chegou-se a conclusão que uma estrutura com
perfis de 5”/16 atendiam as necessidades com total segurança.
Sendo as dimensões do funil: Saída de produtos: 0,7x0,7m; Entrada de produtos: 6,7mx6,7m; e Altura: 3,2m. A capacidade volumétrica do silo foi calculada, usando a formula do tronco da pirâmide,
e obtendo-se 56m3.
Não se precisou o tipo de produto que será armazenado, mas o cliente especificou que a maior densidade que irá trabalhar será de 1,4g/cm. Considerando os eventuais pesos de estruturas e multiplicando
o volume chega-se a conclusão que a estrutura sofrerá uma carga de 80tf . Como o Silo é sustentado
com quatro estruturas treliçadas como a figura 1, cada treliça suportará 20tf .
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Seguindo as especificações do cliente foi desenvolvido o projeto (Volume do silo: ≠60m3 ; Altura:
≠8m ; Largura: ≠7m; Massa: ≠20t). A estrutura de sustentação do funil foi projetada utilizando o ambiente de desenho do SolidWorks 2011, e a figura 1 mostra esse projeto:
Figura 1 - Projeto 2D das treliças de apoio do Silo.

Fonte: Construções, Projetos e Equipamentos Ltda.

Com o SolidWorks Simulation 2011, utilizando os deslocamentos nodais e a técnica do MEF, foram
simuladas duas situações diferentes, a primeira com uma estrutura montada com perfil UDC
300x300mm x 5”/16 para os pilares e UDC 200x200mm x 5”/16 para as treliças. A segunda com
uma estrutura UDC 300x300mm x 3”/8 para os pilares e UDC 200x200mm x 3”/8 para as treliças,
sendo esses perfis fabricados com aço 1020.
O motivo pelo qual foram utilizados esses dois ambientes seria a economicidade, ou seja, se o
SolidWorks Simulation 2011 comprovasse um fator de segurança satisfatório a estrutura seria
construída com o perfil de 5”/16 , e assim gerando economia de mão de obra, já que a estrutura
ficaria mais leve.
A figura 2 mostra um gradiente de cores para um fator de segurança de 9,7 utilizando um perfil de
3”/8 .
Figura 2 - Gradiente de cores do fator de segurança 9,7 com perfil 3”/8 .
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Fonte: Construções, Projetos e Equipamentos Ltda.

Logicamente um fator de segurança de 7,42 é satisfatório para qualquer aplicação em projetos de
engenharia mecânica, e até poderia ter sido reduzido. O motivo pelo qual a Damiani Projetos,
Construções e Equipamentos optou por deixar essa estrutura com toda essa resistência, foi o fato de
que quando o navio carrega esse silo, sua garra chega a tocar a estrutura. Nesse aspecto quando
a estrutura é abalada e um coeficiente de segurança alto como esse, impede a estrutura de entrar
em colapso e causar acidentes (figura 3).
Figura3 - Gradiente de cores do fator de segurança 7,42 com perfil 5”/16 .

Fonte: Construções, Projetos e Equipamentos Ltda.
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Assim, a tabela 1 comprova a viabilidade econômica do MEF:
TABELA 1 - Comparativo entre valores comerciais de perfis laminados.

Fonte: Damiani Construções, Projetos e Equipamentos Ltda.

Com o perfil de 5”/16 , houve uma economia de R$ 4.675,43 para cada unidade de transferência
de produtos, e uma redução no peso de 550 kg, como a produção será de 5 unidades multiplica-se
esse valor por cinco e se tem uma economia de R$ 23.377,15 com os perfis de aço 1020.
Assim foi autorizada a fabricação das treliças de apoio, o funil e a comporta.
A figura 4 ilustra o protótipo final do silo de transferência de produtos, pesando 17 toneladas, até
a data da impressão dessa monografia, o silo estava em fase de montagem e ajustes em uma unidade
portuária de Paranaguá-PR.
Figura 4 - Silo de transferência de produtos.

Fonte: Damiani Construções, Projetos e Equipamentos Ltda.
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CONCLUSÃO
A perfeita interação CAD/CAE e a parametrização, que hoje em dia se usa muito em gerenciamento
de projetos mecânicos, juntamente com a economicidade é conseguida utilizando softwares
totalmente dedicados a esse fim como o SolidWorks 2011 e SolidWorks Simulation 2011. Integrado
em sua estrutura a inovadora técnica de Elementos Finitos totalmente adaptados a modelos digitais
contemporâneos com o uso de equações matriciais.
Esse trabalho procurou mostrar de maneira clara, a técnica de Elementos Finitos embasados em
exemplos do cotidiano citados por autores renomados, não só nacionais como de vários outros
países, concluindo que o estudo de MEF integrado a softwares de desenhos, cresce com a
evolução da tecnologia, juntamente com a necessidade que as empresas têm de parametrizar seus
projetos mecânicos, economizando assim tempo e dinheiro.
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RESUMO - Este trabalho tem como objetivo o estudo de caso para avaliação da viabilidade da usinagem do alumínio utilizando uma ferramenta de zircônia parcialmente estabilizada com Ítrio. Para
tanto será abordado durante o desenvolver do trabalho conceitos de usinagem de materiais, propriedades elétricas e mecânicas da cerâmica zircônia, propriedade do alumínio e suas características de
usinagem, conceitos dos materiais em crescente utilização na indústria, e a fabricação e teste da ferramenta de corte de zircônia.
.
Palavras-chaves: Zircônia, alumíno, usinagem, ferramenta e vida.
Introdução
A usinagem é utilizada desde a antiguidade pelos povos para afiar as ferramentas utilizadas para caça e
corte dos animais. Utilizada para se obter objetos de geometria definida de variadas formas, tamanhos
e aplicações diversas a usinagem é um dos processos de manufatura mais importantes e utilizados no
mundo.
A necessidade e busca por melhores resultados nas operações de usinagem, tem forçado diversos
estudos para melhoria do processo como desempenho das ferramentas, redução das forças de corte,
diminuição do uso de fluidos de corte, pesquisa e desenvolvimento dos materiais para ferramentas de
corte.
Processos de usinagem podem diferenciar-se pelos tipos de operação de desbaste e acabamento, diferenciados pelos parâmetros de corte de profundidade de corte, avanço e velocidade de corte. Podem
ser processos de torneamento, fresamento, brunimento, aplainamento e etc.
O alumínio é o um dos materiais de maior abundância na superfície da terra, porém tem sua produção
e aplicação em escala industrial muito recente. O Brasil possui a terceira maior jazida de bauxita do
mundo, matéria prima para a produção de alumínio primário. O alumínio é amplamente utilizado nas
mais diversas aplicações, desde recipientes condicionantes de alimentos e bebidas como aplicado em
máquinas e equipamentos de alta tecnologia como na indústria aeronáutica, naval e automobilística.
Uma das suas principais vantagens é a baixa densidade em relação a outros tipos de materiais, alta
resistência a corrosão e oxidação, alta condutibilidade térmica e elétrica e excelentes propriedades
mecânicas das suas ligas.
A zircônia é uma cerâmica oxida com estrutura cristalina tetragonal, amplamente utilizada na medicina para a confecção de restauração de partes ósseas por ser inerte e possuir uma alta estabilidade
química, utilizada na odontologia para a confecção de estruturas para a aplicação de cerâmicas devido
a sua alta resistência a fratura.
Atualmente têm sido realizados diversos estudos para a sua aplicação na indústria onde é necessária
a utilização de materiais com alta resistência a corrosão e estabilidade química e resistência a fratura.
Em ferramentas de usinagem há estudos e aplicações de pequenas porcentagens de adição de óxido de
zircônia para aumentar a resistência das ferramentas.
Objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade da utilização da Zircônia como ferramenta de corte
na usinagem do alumínio. Foram efetuados testes de velocidade de corte, avanço, desgastes da ferra25

menta, tempo de vida útil, viabilidade econômica e produção em escala industrial através da fabricação
e testes. A escolha do tema aqui abordado é em função da crescente aplicação da Zircônia na medicina,
odontologia e recentemente tem se observado um elevado desenvolvimento deste material na indústria
e nas mais diversas aplicações desde peças utilizadas em raspadores de transportadores de correia,
bicos de injeção e jateamento, adição nas ligas cerâmicas para fabricação de ferramentas de usinagem
entre diversas outras aplicações.
METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho foi efetuada a pesquisa bibliográfica sobre o assunto buscando entendimento e a valorização do conhecimento das mais variadas referências disponíveis de ordem técnica
relacionada à usinagem, propriedades dos materiais e demais conteúdos envolvidos na proposta deste.
A partir de então foi realizado a fabricação da ferramenta com a geometria necessária para a usinagem
de peças de alumínio, testes de usinagem e ensaios de resistência e dureza.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
OPERAÇÕES DE USINAGEM
Segundo Ferraresi (2003), é entendido como operação de usinagem todo o processo que tem como
finalidade a remoção progressiva de material da peça por uma ferramenta de corte, dando assim uma
nova geometria e dimensões diferentes da condição inicial.
A operação de usinagem é ocasionada mediante a aplicação de forças como o avanço de corte e penetração de maneira vetorial sendo seu vetor resultante chamado efetivo de corte.
“A usinagem de metais é, basicamente, um processo de cisalhamento (ruptura pela aplicação de
pressão) que ocorre na estrutura cristalina do metal” (ESSO, 1978, p.3).
Cada processo de fabricação apresenta características peculiares distinguindo-se dos demais. Assim a
fundição é a fusão de um metal vazado em um molde; a soldagem, a junção de peças através da adição
de metal fundido; a conformação é a deformação plástica como meio de obter a geometria do produto.
A metalurgia do pó, pela prensagem e aquecimento de partículas misturadas a um aglomerante; a injeção é a fusão de plásticos ou metais de baixo ponto de fusão, que são conduzidos a alta pressão ao
interior de um molde (SANTOS E SALES, 2007, p 57).
Há também as operações de conformação esta que se caracteriza pela conformação da forma, dimensão ou acabamento dos corpos por deformação plástica do metal.
De acordo com Machado et tal (2009), torneamento é o processo de usinagem onde a peça produz um
movimento de revolução em torno do seu próprio eixo, a retirada de material feita por ferramentas
monocortantes que se movimentam simultaneamente em uma trajetória necessária para complementar
a operação de corte.
O torneamento tem suas variações entre externo, faceamento, perfil radial, sangramento radial, cônico
externo, cilíndrico interno, sangramento axial e cônico interno.
Segundo Ferraresi (2003), o fresamento é caracterizado como tendo por principal o movimento da ferramenta de múltiplas arestas de corte e a peça se desloca na trajetória necessária a obtenção das formas
e dimensões desejadas.
As variações dos tipos de fresamento variam entre fresamento frontal, cilíndrico tangencial, duas superfícies ortogonais, tangencial de encaixes, frontal de canaletas com fresas de topo, fresamento frontal, fresamento tangencial e fresamento composto.
Para Santos e Sales (2007), furação é o processo de usinagem destinado a execução de um furo cilíndrico no material desejado, sendo utilizado uma ferramenta de múltiplas arestas de corte, onde o avan26

ço em rotação e trajetória retilínea coincidente ou paralela ao eixo principal da máquina pode ser
efetuado pela ferramenta, peça ou simultaneamente.
Aplainamento é o processo onde a remoção do material é feita em cortes retilíneos e paralelos efetuados pela ferramenta ou pela peça, operação está que pode ser horizontal ou vertical, de desbaste ou
acabamento (ESSO, 1976).
Para Santos e Sales (2007), o processo de aplainamento é destinado quando se necessita de superfícies
regradas, podendo ser utilizado nas operações de desbaste e acabamento.
Segundo Santos e Sales (2007), alargamento é o processo de usinagem utilizado para desbaste ou
acabamento após a furação cilíndrica ou cônica, sua ferramenta possui múltiplas arestas de corte e a
remoção do cavaco é feita em milésimos de polegadas, o movimento pode ser produzido pela ferramenta ou pela peça numa trajetória retilínea, produzindo um bom acabamento superficial.
Para a ESSO (1976), o alargamento é um processo utilizado nas operações de acabamento.
Rebaixamento é o processo para produção de uma forma qualquer na extremidade de um furo, onde o
movimento de corte pode ser realizado pela ferramenta ou pela peça numa trajetória retilínea.
Mandrilamento processo aplicado para remoção do material obtendo superfícies cilíndricas utilizando
uma ou mais ferramentas “Na mandrilagem o material é removido das superfícies cilíndricas internas;
isto é, mandris são usados para alargar furos já broqueados” (ESSO, 1976).
Para Ferraresi (2003), o brochamento é processo aplicado para obtenção de superfícies de diferentes
formas com o auxilio da ferramenta que se movimenta ou a peça pode se movimentar numa trajetória
coincidente ou paralela ao eixo. O brochamento pode ser interno em um furo passante na peça ou externo executado na parte externa da peça.
A retificação pode ser tangencial ou frontal, o processo tangencial é executado com a superfície de
revolução da ferramenta, no frontal é executado com a face do rebolo (Ferraresi, 2003).
MATERIAIS PARA FERRAMENTAS
Existem diversos tipos de materiais para ferramentas de usinagem e a seleção de qual o melhor indicado depende de uma série de fatores na determinação do melhor material a ser aplicado.
Segundo Dinis, Marcondes e Coppini (2008), são considerados fatores desde o material a ser usinado,
o tipo de usinagem, a geometria e a definição da ferramenta, a velocidade de corte aplicado a cada material, a potência da máquina utilizada, a utilização de refrigeração e o custo benefício da ferramenta.
Como lembra Machado et tal (2009), no grupo das ferramentas não existe uma ordem ou classificação
para elas. Para tanto podemos ordená-las segundo a sua ordem cronológica e com base nas suas características químicas, eles podem ser agrupados como: Aços carbono; Aço-rápido; Aço-rápido com
cobertura; Metal duro; Metal duro com cobertura; Material cerâmico; Nitreto de boro cúbico; Diamante. Ao se escolher uma ferramenta, deve-se ficar atento as suas especdificações, que podem variar
dependendo do material que a constitui (Diniz, 2008; Ferraresi, 2003 Santos e Sales, 2007).
As ferramentas que contem elementos liga tem as suas propriedades afetadas na mecânica e na dureza
de aços recozidos pela promoção do endurecimento da ferrita, aumento da quantidade de partículas
finas na estrutura, o que produz o fortalecimento por endurecimento, por dispersão da ferrita e a mudança da fase de carboneto de ligas mais abrasivos que estão presentes.
Para Santos e Sales (2007), as ferramentas de cermet têm como características alta resistência à oxidação, à formação da aresta postiça, e alta resistência a deformação plástica. São chamados de Cermets
por possuírem parte da sua composição de metal e outra de cerâmica. São produzidos por processo semelhante ao do metal duro, sendo uma parte de partículas duras como o nitreto de titânio e carboneto
de titânio, e um material aglomerante que pode ser o Niquel (Ni) ou Cobalto (Co).
Segundo Diniz, Marcondes e Coppini (2008), materiais cerâmicos são encontrados em literatura a partir de 1950. Uma das características das ferramentas cerâmicas mais importantes é a dureza a quente,
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uma característica que a diferencia dos materiais descritos anteriormente pela utilização em usinagem
em altas velocidades de corte e temperatura.
Esta propriedade faz com que a ferramenta de cerâmica seja utilizada somente quando a máquina
ferramenta permite altas velocidades de corte e potência, sendo muitas vezes limitada pela própria
capacidade da máquina operatriz.
Como lembra Marcondes, Diniz e Coppini (2008), o diamante natural é o material mais duro encontrado na natureza, entretanto o seu alto custo de produção inviabiliza a utilização na usinagem exceto
quando necessário uma alta precisão de medidas e acabamento brilhante, como no processamento de
lentes e espelhos. A partir de 1973 foi apresentada uma ferramenta com camadas de diamante sintético
policristalino (PCD). São produzidas através do processo da metalurgia do pó à alta pressão entre 6000
a 7000 MPa e temperaturas entre 1400 a 2000°C. Para a ESSO (1976), as ferramentas de diamante são
muito tenazes o que as tornam quebradiças, devendo então nos processos de usinagem serem bem sustentadas. Segundo Santos e Sales (2007), quimicamente os tipos de PCD’s não mudam, mas, as suas
propriedades são diferentes de acordo com o tamanho das partículas de diamante do material, podendo
ser encontradas entre 2 a 25 μm de diâmetro.
AVALIAÇÃO DO CAVACO
Na usinagem o material desprendido por cisalhamento é a diferença entre a peça bruta (material não
usinado), e o desenho técnico da peça através das suas projeções ortogonais e dimensões.
O material que é removido durante este processo pela ferramenta é então denominado de cavaco porção de material que tem como características suas formas e geometria irregular.
Devido a grande pressão de órgãos ambientais e da sociedade em busca de produtos que sejam menos
nocivos ao meio ambiente, a indústria tem buscado novas possibilidades de trabalho, investindo em
tecnologia dos fluidos e buscando alternativas auxiliares.
Porém a utilização de fluidos de corte aumenta os custos de produção associados à compra, armazenamento, preparo controle na usinagem e após a utilização e descarte.
De acordo com Machado et tal (2009), o uso de fluidos de corte em operações de usinagem representa
um total de aproximadamente 16% do custo total da peça.
RUGOSIDADE ENTRE AS VELOCIDADES DE 200 E 500 M/MIM
No presente estudo utilizamos a opção de trabalhar a usinagem a seco, produzindo um cavaco seco
sem contaminações o que possibilita a reciclagem, promovendo um ganho ambiental por diminuição
do descarte de material, diminuição dos custos de produção, possibilitando a fundição do material
transformado em novas peças, e redução do custo de produção pela não.
Com o aumento da velocidade de corte para 500 m/mim chegamos às condições de cavaco helicoidal,
preferido para as operações de torneamento e fresamento, pois diminui o desgaste de na região de saída
e a quebra do cavaco, proporcionando o aumento da vida útil da ferramenta.
O aumento da velocidade de corte de 200 m/mim para 500 m/mim, provocou um maior desgaste na
aresta de corte da ferramenta causado pelo aumento da temperatura e pressões na região de saída do
cavaco.
CONCLUSÃO
Ao término deste estudo foram alcançados os objetivos de avaliar a utilização da zircônia para a fabricação e utilização como ferramenta de corte para processos de usinagem utilizando a tecnologia CNC.
Detectou-se uma boa usinabilidade do alumínio a seco, trabalhando com altas velocidades de corte,
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com boa estrutura do cavaco gerado e excelente rugosidade superficial do corpo de prova após os
processos.
O tempo de vida útil foi um fator importante, pois conseguimos um resultado equivalente às ferramentas existentes no mercado, utilizadas para a comparação durante os testes. Os valores de desgaste
foram abaixo do esperado, com uma grande vantagem para aplicação em alumínio, não foi detectado a
ocorrência de arestas postiças de corte (APC), muito comuns em usinagem de alumínio, aços de baixo
teor de carbono e aços inoxidáveis.
A ferramenta foi de encontro com o crescimento do uso da zircônia no âmbito industrial, e abre novas
perspectivas no uso das cerâmicas (cermets), na usinagem.
Após os estudos realizados e avaliação da ferramenta foi possível comprovar a possibilidade da obtenção da patente de invenção com base no contato realizado com a instituição do Instituto Nacional
de Patentes e Invenções (INPI).
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RESUMO - O processo de soldagem por arco elétrico com gás de proteção (GMAW), mais conhecida
como soldagem MIG/MAG (MIG – Metal Inert Gas e MAG – Metal Active Gas) é bastante utilizado
na indústria, por ter índices de qualidade elevados e ser bastante eficiente, além das boas taxas de
produção. Porém, com a alta competitividade na indústria e aparecimento de novas tecnologias surge
a necessidade de comparação entre processos de fabricação para sabermos com clareza qual dos processos devemos escolher. Com o objetivo de melhorar cada vez mais o processo, os fabricantes de eletrodos criaram o arame tubular FCAW (Soldagem com Arame Tubular sob Proteção Gasosa) para ser
muito superior ao processo MIG/MAG em termos de qualidade e produtividade. Para então comparar
os dois processos, fez-se uma análise das soldas em uma junta de filete com chapas de 6 mm de espessura por 250 mm de comprimento, e verificou-se velocidade de soldagem máxima de cada arame e
acabamento superficial do cordão, pois assim saberemos qual arame alcança maior taxa de deposição
para melhor qualidade da junta.
.
Palavras-chaves: MIG/MAG, FCAW, Arame Tubular.
Introdução
O processo MIG/MAG é um método bastante conhecido e utilizado no setor de soldagem. Este processo é visto como um procedimento de fácil aplicação, com excelentes taxas de produção, devido
alimentação automática do arame, porém, com tantos pontos a favor existem algumas limitações neste
processo como, por exemplo sua ação metalúrgica limitada devido a poucos tipos de arames maciços
encontrados no mercado, não podendo ser combinado com outros tipos de materiais que restringem
a soldagem de aços com ligas especiais. Outra preocupação também é a falta de mão de obra qualificada, visto que para este processo é necessário um soldador, com certo nível de conhecimento, e pessoas especializadas no assunto como: técnicos, inspetores e engenheiros de solda (VILLANI, JOSÉ,
QUEIROZ, 2009).
Com o objetivo de melhorar o processo vem sendo desenvolvido o arame tubular (FCAW) que é
similar ao MIG/MAG no que se diz respeito a equipamentos e princípios de funcionamento, porém o
eletrodo não é maciço e sim uma cobertura metálica onde é feita a inclusão de um fluxo interno à fita.
A proteção pode ser gerada pelo próprio fluxo contido no eletrodo, chamado de arame auto-protegido
ou complementada por uma nuvem de gás, geralmente CO2. Além dos gases de proteção o arame tubular pode gerar uma camada superficial ao metal de solda depositado, chamada de escória, que é retirada após o resfriamento do cordão e serve como uma proteção a mais. As características deste arame
variam de acordo com o fluxo, o controle destas variações e o custo que são suas maiores restrições
(VILLANI, JOSÉ, QUEIROZ, 2009).
O processo de soldagem MIG/MAG é bastante semelhante ao FCAW quanto aos princípios de funcionamentos e equipamentos, porém, há diferença entre taxa de produção, qualidade do cordão e custo
de soldagem, então, faz-se necessária a comparação entre os dois tipos de arame para que não haja
dúvidas na hora de fazer a escolha para determinada aplicação.
O objetivo deste trabalho foi comparar preliminarmente os processos de soldagem MIG/MAG e FCAW
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visando descobrir as diferenças entre ambos os arames em termos de taxa de deposição, acabamento
superficial do cordão de solda e diferença dos custos de soldagem utilizando o aço ASTM-A-36.
METODOLOGIA
O presente trabalho propõe uma pesquisa bibliográfica: elaborada a partir de material já publicado,
constituído principalmente de artigos periódicos e livros. Além deste método, utiliza-se o estabelecimento de testes para a análise e comparação dos dois métodos de solda apresentados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
SOLDAGEM COM ARAMES MACIÇOS - MIG/MAG
Na soldagem GMAW, também conhecida como MIG/MAG um arco elétrico é estabelecido entre a
peça e um consumível na forma de arame. O arco funde continuamente o arame à medida que este é
alimentado à poça de fusão. O metal de solda é protegido da atmosfera pelo fluxo de um gás (ou mistura de gases) inerte ou ativo (ESAB, 2005).
O conceito básico de GMAW foi introduzido nos idos de 1920, e tornado comercialmente viável após
1948. Inicialmente foi empregado com um gás de proteção inerte na soldagem do alumínio. Consequentemente, o termo soldagem MIG foi inicialmente aplicado e ainda é uma referência ao processo.
Desenvolvimentos subsequentes acrescentaram atividades com baixas densidades de corrente e corrente contínua pulsada, emprego em uma ampla gama de materiais, e o uso de gases de proteção reativos ou ativos (particularmente o dióxido de carbono, CO2) e misturas de gases. Esse desenvolvimento
posterior levou à aceitação formal do termo GMAW para o processo, visto que tanto gases inertes
quanto reativos são empregados. No entanto, quando se empregam gases reativos, é muito comum usar
o termo soldagem MAG (ESAB, 2005).
O processo de soldagem funciona com corrente contínua (CC), normalmente com o arame no pólo
positivo. Essa configuração é conhecida como polaridade reversa. A polaridade direta é raramente
utilizada por causa da transferência deficiente do metal fundido do arame de solda para a peça. São
comumente empregadas correntes de soldagem de 50 A até mais que 600 A e tensões de soldagem de
15 V até 32 V. Um arco elétrico autocorrigido e estável é obtido com o uso de uma fonte de tensão
constante e com um alimentador de arame de velocidade constante. Melhorias contínuas tornaram o
processo MIG/MAG aplicável à soldagem de todos os metais comercialmente importantes como o
aço, o alumínio, aço inoxidável, cobre e vários outros. Materiais com espessura acima de 0,76 mm
podem ser soldados praticamente em todas as posições. É simples escolher o equipamento, o arame,
o gás de proteção e as condições de soldagem capazes de produzir soldas de alta qualidade com baixo
custo (ESAB, 2005).
SOLDAGEM COM ARAMES TUBULARES - FCAW
O arame tubular é um eletrodo contínuo de seção reta tubular, com um invólucro de aço de baixo carbono, aço inoxidável ou liga de níquel, contendo desoxidantes, formadores de escória e estabilizadores
de arco na forma de um fluxo (pó). Ambos os materiais da fita e do núcleo são cuidadosamente monitorados para atender às especificações. Os controles automáticos durante a produção proporcionam um
produto uniforme de alta qualidade. Os arames tubulares com fluxo não metálico são especificamente
desenvolvidos para soldar aços doces, geralmente usando como gás de proteção o dióxido de carbono
(CO2) ou misturas com argônio (Ar) - CO2. A penetração mais profunda alcançada com os arames tubulares permite também menos preparação de juntas, e ainda proporciona soldas com qualidade, livres
32

de falta de fusão e aprisionamento de escória (ESAB, 2005).
O processo FCAW é muito semelhante ao processo MIG/MAG em princípios de funcionamento e
equipamentos.
DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS PARA OS TESTES
Na primeira etapa das análises procurou-se definir as faixas de operação e combinação de parâmetros
e verificação dos mesmos. Realizou-se uma série de testes para medir a eficiência e seguir adiante com
o experimento.
CORRENTE
A corrente de soldagem esta diretamente relacionada com a velocidade de alimentação do arame, assim alterando a velocidade resultará numa queda ou aumento da corrente de soldagem, que nada mais
é do que a amperagem da saída da fonte quando está realizando uma solda. Foram encontrados fatores
limitantes para determinar a faixa de trabalho (mínimo - máximo) da corrente indicada pelo fabricante
do arame tubular bitola de 1,2 mm: 100 – 330 A. Para o arame maciço bitola 1,0 mm a corrente recomendada é de 120 - 380 A. A realização de testes com bitolas diferentes deu-se pelo fato de que o
arame tubular possui uma área de seção transversal inferior à do arame maciço do mesmo diâmetro
devido ao fluxo que está no centro do arame. Determinou-se a velocidade de soldagem com o mínimo
de 4 mm/s sem restrição de limite máximo.
DISTÂNCIA DO BICO DE CONTATO DA PEÇA (DBCP)
Controlar a DBCP é muito importante, pois quando se aumenta a distância entre o bico e a peça o
eletrodo fica mais comprido fazendo com que ele se torne mais aquecido devido ao aquecimento pelo
efeito Joule, o que pode prejudicar o desempenho do processo FCAW (desintegração prematura do
fluxo dentro do arame tubular). A distância de bico de contato a peça foi escolhida dentre uma faixa de
trabalho para o arame maciço de 15 mm a 19 mm e para o arame tubular de19 mm a 24 mm.
DEFINIÇÃO DE TENSÃO DE TRABALHO
A tensão de soldagem influencia diversos fatores como a quantidade de respingos, modo de transferência metálica, perfil, largura do cordão e até profundidade de penetração. A tensão é inversamente
proporcional à penetração sendo que quando há um aumento de tensão resulta-se em um arco longo
e pode se aumentar a chance de ocorrência de porosidade e de mordedura. Realizou-se uma série de
cordões de solda variando a tensão com o mínimo de 18 volts e a máxima irá ser definida pela combinação com outros parâmetros, além do aspecto visual da solda, sua largura e seu reforço.
GÁS DE PROTEÇÃO
Para o arame tubular utilizou-se o gás 100% CO2 indicado pelo fabricante. Já para o arame maciço
utilizou-se a mistura de Ar+15% CO2, assim como normalmente é utilizado na indústria. Além disto,
realizou-se algumas soldas com arame maciço com gás de proteção 100% CO2. A vazão de gás foi
medida por bibímetro de esfera e cone graduado colocado na saída da tocha, assim a medida é mais
realista que a indicada no manômetro de saída de gás do cilindro.
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ROLDANAS
Há uma diferença entre as escolhas de roldanas para o arame tubular e arame maciço. Ao escolher a
roldana para o arame tubular usa-se roletes com rasgo da superfície recartilhada. Com isso aumenta-se
o atrito entre o arame e a roldana, podendo reduzir a pressão no arame para que o mesmo não amasse
e consiga passar pelo bico de contato livremente. A roldana no processo MIG/MAG tem o rasgo liso
pelo motivo contrário ao do arame tubular, ela pode sofrer uma pressão maior e ainda assim não causar
nenhum tipo de dano no processo de soldagem.
FONTE DE ENERGIA E MESA MOVIMENTADORA
Para a execução dos ensaios foi usada uma fonte eletrônica com indicação digital de corrente e tensão,
tochas refrigeradas por circuito fechado de água, mesa movimentadora para fazer o deslocamento da
tocha e controle dos ângulos de trabalho da tocha.
MATERIAIS SOLDADOS
Como metal base foi usado aço A36. O aço A36 apresenta resistência intermediária, e quando aplicado
a componentes estruturais, suas propriedades são bem definidas, sendo utilizados em projetos para
construção de pontes, edifícios, navios, caldeiras e peças de grandes dimensões em geral. Não são
temperáveis devido à composição química que contém uma porcentagem de carbono muito baixa, o
que facilita os trabalhos mecânicos devido a sua grande ductilidade e facilidade de soldagem.
Os corpos de prova possuíam as seguintes dimensões: 5 mm de espessura por 250 de comprimento.
Todas as peças foram lixadas anteriormente para retirada da carepa.
Para realizar a comparação entre os dois processos, inicialmente mediu-se os arames e pesou-se posteriormente em balança digital. Mediu-se o diâmetro dos arames com micrômetro para efeito de comparação com a bitola informada pelos fabricantes, depois retirou-se o fluxo do arame tubular e novamente
o pesou, assim determinou-se o peso especifico de cada arame inclusive o tubular sem fluxo interno,
no intuito de escolher qual bitola do arame tubular pode ser comparada com a do arame maciço. Então
verificou-se que o arame maciço de 1.0 mm está muito próximo do arame tubular de 1.2 mm em peso
especifico, por esse motivo o arame tubular de 1.2 mm foi a melhor opção de diâmetro para realização
dos testes de soldagem. O quadro 1 mostra o peso específico dos arames tubular e maciço.
Quadro 1 - Peso específico dos arames tubular e maciço.

Como podemos observar no quadro acima, realizando as seguintes proporções:
0.055 --------- 100%
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0.066 --------------- x
X=120%
O que significa que para o arame tubular é necessário se utilizar uma bitola 20% maior que a do arame
maciço para se ter a mesma quantidade de material depositado na solda.
Para poder verificar a taxa de deposição dos dois arames calculou-se em duas chapas o peso inicial
e depois o peso final após ter recebido os cordões de solda. Como já se conhecia o peso especifico,
chegou-se a conclusão indicada no quadro 2 onde podemos observar que o arame tubular representou
um rendimento de deposição muito inferior ao do arame maciço, com uma perda de quase 15 % do seu
volume inicial, o que indica um custo ainda mais elevado por cordão de solda.
Quadro 2 - Material depositado sobre chapa, cronometrado.

Fonte - O autor, 2011.

PARÂMETROS DE SOLDAGEM
Parâmetros de soldagem são apresentados no quadro 3 abaixo:
Quadro 3 – Parâmetros de soldagem dos arames: tubular/maciço para testes

Fonte - O autor, 2011.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

35

ARAME MACIÇO COM 85% AR E 15 % CO2
A maior velocidade de soldagem obtida com arame maciço foi 15 mm/s.
Foi utilizada uma DBCP de 19 mm, a vazão do gás de proteção foi de 16 litros por minuto, modo
de transferência metálica goticular (spray), logo com poucos respingos. O cordão apresentou bom
acabamento superficial.
O cordão referente ao teste estava com a DBCP de 19 mm e vazão de gás de proteção de 16 litros por
minuto, resultou no melhor cordão em acabamento superficial e soldagem praticamente sem respingos.
O parâmetro mais crítico para as soldagens com a transferência goticular é a vazão de gás de proteção,
que tem que ser mais elevada.
ARAME MACIÇO COM 100% CO2
A vazão do gás de proteção dos testes foi de 12 litros por minuto, a DBCP estava em 15 mm. Não foi
possível obter velocidade de soldagem maior em função do gás utilizado, além do que só é possível
com 100% CO2 obter transferência por curto circuito gerando muitos respingos e o arco muito instável.
ARAME TUBULAR
Foram feitos testes com arame tubular somente com gás de proteção 100% CO2. Utilizou-se uma
DBCP de 19 mm e foram alcançadas velocidades de soldagem iguais as do arame maciço, porém,
o acabamento do cordão ficou melhor, com molhabilidade nas duas chapas. Além disso, o formato
do cordão ficou mais regular, com bom acabamento superficial, mas já com respingos (embora não
exagerados) que é esperado pela utilização do CO2.
DEFEITO SUPERFICIAL NA SOLDAGEM ARAME TUBULAR
Na soldagem FCAW foi observado o aparecimento de poros e o defeito superficial na forma de uma
cavidade prolongada no centro do cordão. Este último defeito apareceu durante os testes de quando se
trabalhava com elevado nível de corrente, cuja causa não foi possível encontrar na bibliografia.
CONCLUSÕES
Podemos observar através das experiências realizadas no presente trabalho algumas técnicas para poder
se comparar dois tipos de processo em potencial e retirar de cada um suas melhores características.
O processo de comparação iniciou-se na definição de parâmetros de trabalho levando em conta as
configurações particulares para cada tipo de arame, em seguida a aplicação de testes práticos realizando
soldagens e fazendo observações sobre cada um dos arames selecionados.
Comparando dois cordões para preencher uma mesma junta, no caso do trabalho à junta de filete,
registrou-se os tempos de fabricação, a velocidade de alimentação do arame, a tensão, a qualidade
superficial do cordão e o aparecimento de defeitos. Também mediu - se o rendimento e aproveitamento
dos dois arames.
É importante comentar a respeito dos gases de proteção, pois para o arame tubular utilizou-se apenas
o gás 100% CO2 que representa uma economia para o usuário, já que para o arame maciço realizar
soldas com um ótimo acabamento necessita-se de misturas gasosas que são comercialmente mais caras.
As velocidades de soldagem, que ficaram próximas nos dois arames, deram resultados muito bons,
porém, o acabamento superficial do cordão de solda com arame tubular foi superior ao do arame
maciço. Foi possível perceber também que a transferência feita pelo arame tubular ocorre de forma
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mais suave e o arco tem uma estabilidade muito boa. De forma qualitativa os respingos no arame
tubular são maiores, porém, poucos podem ser vistos no cordão de solda, ou seja, eles voam para uma
distância maior que o do arame maciço.
O rendimento do arame tubular foi bem inferior ao do arame maciço, levando em conta que para se
realizar uma solda com a mesma quantidade de metal depositado necessita-se de uma bitola 20%
maior do arame tubular em relação à bitola do arame maciço, visto que os arames são comercialmente
vendidos por peso, o que indica um acréscimo no custo de fabricação que deverá ser levado em conta
na hora de escolher o tipo de arame para determinado serviço.
Desta forma as características teóricas e práticas aqui apresentadas irão servir como base na escolha
de qual arame atenderá melhor suas necessidades.
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RESUMO - Dentre configurações informatizadas modernas, computação em nuvem (Cloud Computing) aparece como um novo modelo na implementação de recursos computacionais, oferecidos como
possibilidades de interação via web, por meio de conexões em rede. Tais serviços são estruturados sob
a configuração de software, infraestrutura e plataforma, em que o computador do usuário tem somente
os recursos básicos para acessar os aplicativos e informações disponibilizados em centrais de processamento. Diante disso, este trabalho tem por objetivo apresentar uma visão geral da tecnologia Cloud
Computing, abordando a aplicabilidade nas organizações empresariais, ao descrever as vantagens e
desafios na utilização desse novo paradigma computacional. Para tanto foi realizada uma pesquisa
bibliográfica com base no método revisão de literatura, acompanhando de estudos de caso de uma
empresa do ramo de saúde – UNIMED – localizada em Uberaba-MG. Os resultados apontam que a
computação em nuvem é uma maneira eficaz de armazenar arquivos e torná-los disponíveis, via web,
ampliando sua implementação em diferentes corporações. Infere-se que ao empregar essa tecnologia,
os usuários estarão acessando informações, que estão alocadas fora do ambiente da empresa, ou seja,
em servidores distantes geograficamente.
.
Palavras-chaves: Computador nas nuvens, aplicabilidade nas corporações, estrutura e funcionamento.
Introdução
Na utilização da web nas corporações, a implementação da Cloud Computing tem se tornado uma
constante no intercâmbio de informações e na utilização compartilhada de arquivos e programas. Com
esse novo paradigma tecnológico, as empresas têm acessado de sistemas e serviços remotos que se
encontram hospedados em nuvens computacionais de diferentes centros de processamento de dados.
Por meio dessa tecnologia, inicia-se o emprego, o 		
Processamento e armazenamento de aplicativos e arquivos a partir de um hardware que não está no equipamento do usuário, mas sim em um
centro de dados de empresa matriz que vendem e/ou disponibilizam esses serviços. Dessa forma, as
vantagens estimadas com a utilização de uma estrutura Cloud Computing são, segundo Baruchi; Piantola (2011): agilizar a capacidade do sistema sem qualquer implemento suplementar; compartilhar
informações e atuação colaborativas, já que todos os usuários acessam os aplicativos e as informações.
Além disso, a manutenção dos aplicativos e hardware são de responsabilidade do fornecedor, o que
desonera as empresas, baixando o custo da produção e dos serviços prestados aos clientes.
METODOLOGIA
Esta pesquisa foi realizada através de uma consulta bibliográfica, de natureza qualitativa e exploratória.
De acordo com Gil (2006) boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisa bibliográfica, pois permite ao pesquisador a cobertura de uma gama de fenômenos.
Após a revisão de literatura foi realizado um estudo de caso, com base no sistema de informação da
Unimed – Uberaba, a fim de levantar quais as estratégias e ferramentas da computação em nuvem é
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utilizado pela empresa pesquisa, a fim de debater sobre questões de segurança e qualidade no fluxo
das informações.
Conceitos e estudo de caso
A computação como serviço não é um recurso recente, considerando-se que tal proposta foi formulada
na década de 1960 (RAMOS; FARIA JUNIOR). Interessante nessa nova visão de informática foi o
fato de se propor transmutar a computação em um serviço como água, telefonia, energia elétrica, entre
outros.
Assim como ocorreu com a energia elétrica no início da Revolução Industrial a computação começa a
caminhar na mesma direção. De fato, segundo Lautert Junior (2010), a sociedade da informação levou
as corporações a edificarem centros computacionais com grande capacidade, com custos bem altos.
Em uma primeira época, a solução encontrada pelas corporações foi a terceirização da mão-de-obra e
dos recursos computacionais.
Aplicabilidade: A propagação atualizada do modelo de computação em nuvem tem disponibilizado
uma nova maneira de emprego e troca de informações. Ultimamente, desdobra-se novas oportunidades de executar e usar as aplicações oferecidas a distância, configurando-se uma prestação de serviços digitais dentro da nuvem.
Estudo de caso: O ambiente corporativo estudado foi a operadora de saúde Unimed Uberaba, sediada
na cidade de Uberaba – MG.
Diante da necessidade de aumentar seu poder tecnológico, atualizar seu parque computacional, seus
recursos de infraestrutura de Tecnologias de Informação (TI), e disponibilizar serviços de sistemas
computacionais em tempo integral para seus prestadores e associados – sem perder o foco no real
negócio da empresa. A assessoria de TI da Unimed Uberaba optou por serviços de Cloud Computing
do tipo IaaS com nuvem pública, levando em consideração que com a adoção desse serviço a empresa
não teria grandes gastos com aquisição de equipamentos e contração de profissionais especialistas,
pois todos esses recursos, seriam disponibilizados pelo fornecedor contratado.
TABELA 1: Comparação de custos.

Analisando-se os dados da tabela 1, pode-se observar a economia conseguida no custo de aquisição de
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equipamentos e licenças, além do ganho em depreciação de servidores e estações de trabalho.
O custo mensal de contratação de serviço em nuvem se mostra mais elevado que a manutenção de
mão-de-obra especializada própria, entretanto não podemos nos esquecer que os custos de manutenção
do data-center (refrigeração, energia elétrica, segurança, espaço físico) não foram avaliados. Outro
fator a considerado é o custo de construção do data-center, extremamente alto, representando um
capital imobilizado que poderá ser utilizado no desenvolvimento do négocio da empresa.
Analisando-se as vantagens obtidas, tem-se a convicção que o principal ponto forte na migração é o foco
no real negócio da empresa, visto que no serviço adotado, a Unimed Uberaba atribuiu a administração,
manutenção e suporte dos recursos tecnológicos a terceiros, deixando assim, os administradores da
empresa empenhados na missão da empresa. Pode-se citar também como pontos fortes a economia
com a implantação e ter adotado um ambiente que é flexível para futuras atualizações e expansões.
CONCLUSÕES
Para que a computação em nuvem seja largamente utilizada por ambientes corporativos, as organizações
que fornecem serviços nas nuvens precisam analisar e estudar modos de erradicar as vulnerabilidades
com relação à segurança transformando a nuvem em um ambiente completamente seguro para maior
confiabilidade do usuário. O grande estímulo à adesão de serviços na nuvem decorre do baixo custo
de implantação, além de elevar o poder computacional. Antes de aderir, porém, as empresas precisam
fazer uma avaliação com relação à tática e riscos para o negócio ao migrar para as nuvens.
Nesse caso, para que a migração seja feita com segurança e qualidade para a empresa, deve-se atentar
para os seguintes quesitos: disponibilidade, performance, custo e segurança. Os requisitos básicos,
associados à configuração da rede do usuário vai determinar a velocidade da computação da nuvem,
sendo que sua segurança depende tanto do fornecedor, quanto do próprio cliente.
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PROCESSO DE CONVERSÃO DE PLÁSTICO EM ÓLEO COMBUSTÍVEL:
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RESUMO - O desenvolvimento dos grandes centros urbanos ocasionaram diversas mudanças positivas e negativas para a humanidade e o meio ambiente. A geração de resíduos sólidos é uma problemática discutida ao redor do mundo e a busca por novas alternativas de reciclagem surgem com o
princípio de aumentar a vida útil dos aterros sanitários. O presente trabalho apresenta algumas iniciativas relevantes ao tema da reciclagem química aplicada nas Unidades Processadoras de Plásticos, uma
oportunidade interessante de negócio que possui como fundamento a reutilização de resíduos plásticos
potencialmente contaminados para produzir óleos combustíveis. Também foi apresentada a necessidade de incentivar pesquisas relacionadas ao desenvolvimento desta tecnologia sustentável. Utilizouse como referencial teórico a legislação vigente, pesquisas bibliográficas em websites, livros e revistas
acerca de pesquisas com polímeros e novas tecnologias.
.
Palavras-chaves: Inovação, reator, aterro sanitário.
Introdução
Em vista de um futuro com o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis torna-se importante incentivar os estudos dos brasileiros diante da vanguarda tecnológica internacional. Este pode ser um desejo
de muitos brasileiros, embora a realidade do país possa evidenciar uma lacuna entre desenvolvimento
econômico e o desenvolvimento socioambiental.
Uma sociedade capitalista e consumista possui diversos impactos oriundos da industrialização e do
crescimento populacional, assim como a geração de resíduos e a ausência de um correto gerenciamento dos mesmos. Algumas atividades estratégicas podem transformar determinados problemas em
empreendimentos economicamente viáveis e ecologicamente corretos, como é o caso da reciclagem.
Em sentido amplo, a reciclagem de resíduos é uma saída para o desenfreado consumismo, que gera
diariamente uma quantidade relativamente alta de resíduos. No caso da reciclagem de plásticos, existem diversos tipos de polímeros que diferem seu tratamento de acordo com sua composição, o que
resulta na necessidade de diferentes métodos de reaproveitamento e reutilização.
Existem plásticos que não podem ser reciclados de forma mecânica, como os plásticos não identificáveis, com contaminantes ou resíduos orgânicos. Diante desta necessidade uma alternativa que
diminui a poluição do meio ambiente, aumenta a vida útil de aterros sanitários, pode gerar energia e
combustível, além de ser um processo lucrativo é a reciclagem química dos plásticos, através de unidades processadoras, ou seja, reatores.
E diante destas vanguardas científicas, surgiu o objetivo geral do presente trabalho, sendo este conhecer uma nova tecnologia voltada para a geração de combustível de forma sustentável, através de
plásticos não recicláveis mecanicamente e apontar os benefícios dessa reciclagem para o aumento da
vida útil dos aterros sanitários. E como objetivos específicos pode-se dizer que são incentivar à pesquisa de novas tecnologias acerca dos estudos de reciclagem de resíduos, em específico o plástico e
conhecer as tendências existentes de utilização de reatores que permitem que o mesmo seja convertido
em óleos combustíveis.
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METODOLOGIA
O presente trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas em websites científicos (Scielo
e banco de teses e dissertações da USP), com as seguintes palavras-chave: plástico, óleo combustível, Unidade Processadora de Plástico. Foram selecionados quinze artigos que enfocavam estudos de
polímeros e novas tecnologias relacionadas à conversão de plástico em combustível.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cândido et al. (2009) descreve que a dificuldade de reciclagem e reutilização dos plásticos consiste
na contaminação e mistura de resíduos impregnados nesses produtos. A incompatibilidade entre os
diferentes tipos de plásticos inviabiliza o processamento em equipamentos convencionais, sendo necessário separar cada tipo.
Entretanto, uma técnica japonesa utiliza uma máquina que recicla resíduos plásticos no próprio domicílio, transformando sua matéria em óleo e consegue reduzir 80% das emissões de dióxido de carbono no ambiente (BLEST, 2002).
CONCLUSÕES
A abordagem utilizada no presente trabalho baseou-se na sustentabilidade ambiental do processo de
produção de combustível a partir do plástico reciclado. Foi possível ressaltar ao decorrer do texto os
critérios existentes para se realizar a reciclagem de um resíduo plástico o que evidenciou a necessidade
de sua caracterização que depende de uma avaliação qualitativa e quantitativa determinados por Lei.
A viabilidade de implantação de aterros sanitários também é uma dificuldade para as cidades devido
aos seus pré-requisitos, o que ressalta a precisão de aumentar a vida útil dos aterros existentes diminuindo o envio de resíduos que poderiam ser reciclados, no caso, o plástico.
Através do estudo realizado ficaram destacadas as vantagens do desenvolvimento de novas tecnologias que visam diminuir a poluição ambiental, aumentar o processo de reciclagem de plásticos contaminados e consequentemente melhorar as condições atuais dos aterros sanitários, como as utilizadas
nas UPP’s. Porém, é necessário estimular e criar centros de pesquisas para o desenvolvimento dessas
tecnologias para comprovar a viabilidade desta atividade em dados numéricos, pois ainda não existem
muitos estudos aprofundados e são poucos os artigos publicados relacionados a essa nova tecnologia.
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RESUMO - A tecnologia vem crescendo, e com ela o homem, também, deve crescer pensando sempre em baixo custo. Caldeiras no mundo de hoje é um exemplo de tecnologia com baixo custo, e vêm
evoluindo cada vez mais. O presente trabalho mostrará um equipamento que faz parte das maiores
caldeiras, uma forma de economizar água e combustível. O economizador é um equipamento de um
dimensionamento muito simples e de grandes benefícios. Veremos então quais os benefícios que ele
propõe à caldeira, ao material usado para fabricação, dimensionamento e resultado final.
Palavras-chaves: Água, Caldeiras, Economia de energia.
Introdução
Hoje em dia, toda indústria de processo químico tem o vapor como principal fonte de aquecimento:
reatores, trocadores de calor, evaporadores, secadores e inúmeros processos e equipamentos térmicos.
Porém mudanças vêm ocorrendo em várias empresas que não seja do setor químico, pois os empresários estão percebendo que este meio de geração de energia é mais viável e utilizam equipamentos
térmicos a vapor em suas indústrias.
Conforme HARRELL (2002), temos diversas vantagens de utilizarmos o vapor em sistemas de aquecimento. Destacamos a seguir as principais:
•
Facilidade da disponibilidade de água, sendo que se deve ter o devido tratamento químico para
que a mesma tenha características apropriadas para a utilização em caldeiras;
•
A água tem todas as características bem definidas como veremos a seguir;
•
Grande capacidade de transporte de energia por unidade de massa;
•
Custo compatível;
•
Pode – se reaproveitar a água condensado novamente na caldeira Para MARTINELLI (2008),
caldeiras normalmente são usadas pelo seu grande potencial de energia e sua grande economia. E com
um equipamento chamado Economizador, que tem a finalidade de aquecer a água de entrada da caldeira ela se torna ainda mais em conta para a empresa.
E o porquê disso é o que veremos neste trabalho.
•
Vapor: O vapor de água é usado como meio de geração transporte e energia há vários anos
atrás. A água faz parte de ¾ do nosso Planeta Terra e, portanto, é de fácil acesso e baixo custo. De
acordo com PERA (1986.) a água em forma de vapor tem alto conteúdo de energia por unidade de
massa e volume. Em vapor saturado, as relações temperatura e pressão permitem que seja utilizado
como fonte de calor a temperaturas médias e com ampla utilização industrial com pressões de trabalho
toleráveis pela tecnologia disponível.
O vapor é a água em mudança de fase liquido para o estado gasoso. Veja sua definição na formula 1,
que segue abaixo:
vapor = água + energia [1]
Segundo TORREIRA (1995), nos pequenos e médios consumidores de vapor, a temperatura até 170 ºC
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utiliza-se vapor saturado até 10 kgf/cm², cuja temperatura de saturação é 183 ºC. Para se obter maior
temperatura, precisa-se de um aumento na pressão de saturação, tendo assim o vapor superaquecido
que é utilizado para gerar energia elétrica como: geradores, turbinas, etc. Porém para gerar o vapor superaquecido e com alta temperatura, implicaria em mudanças mecânicas, ou no projeto, pois caldeiras
que trabalham em alta temperatura e alta pressão dependem de uma fornalha mais extensa e exigem
maior quantidade de água.
•
Vapor Saturado: De acordo com VAN WYLEN (1978), Vapor saturado é aquele que tem a uma
dada pressão, uma temperatura definida, chamada também de temperatura de saturação. Sua aplicação
é para sistemas onde necessitamos de aquecer outra substância, ou seja, realizar troca térmica.
Vapor Superaquecido
Para BIZZO (2003) vapor superaquecido é aquele que tem temperatura acima da de saturação. Pelo
fato de não possuir água, é utilizado para transformar energia térmica em mecânica.
•
Pressão: Conforme o livro Eficiência Energética em Sistemas de Vapor (2011), pressão é a
razão da força em uma área. É, certamente, uma das principais propriedades do vapor. Sua definição é
dada pela formula (2) que segue abaixo:
P = F/A [2]
Em que:
F = É força, dado em Newtons.
A= É área, que é dada por m².
Para IENO (2004), as principais unidades de pressão são: 1 kgf/cm² = 14,22 psi (libra/pol²) = 0,98 bar.
Tipos de pressões
Segundo o livro de Eficiência energética em sistemas de vapor (2011), existem três tipos de pressão:
Atmosférica – Pressão da camada de ar atmosférica. Esta é influenciada pela altitude. Consideraremos
a mesma igual a 1,0 kgf/cm².
Manométrica ou Relativa – É a pressão estática que lemos nos Manômetros.
Absoluta – É a soma das pressões atmosférica e manométrica. Na figura 1 a seguir, visualizamos os
tipos de pressões.
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Lei de Pascal
Conforme a Lei de Pascal, como mostra na figura abaixo, em um sistema fechado, a pressão exercida
por um fluido e a mesma em todos os pontos.

Ou seja, o vapor em um sistema apresenta uma pressão definida. De acordo com o livro de Eficiência
energética em sistemas de vapor (2011), um fator muito importante a ressaltar é que, diversos
equipamentos têm limitações de pressão.
Estes limites devem ser rigorosamente seguidos. Caso haja qualquer aumento da pressão acima
de limites, os danos podem ser altos. Devem-se ter especial atenção a PMTA (Pressão Máxima de
Trabalho Admissível) que se encontram nas plaquetas das caldeiras.
Temperatura
Para OLAND (2004), temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Porém, devido a
esta definição ser um tanto vaga, se define que dois corpos estão à mesma temperatura quando estão
em “Equilíbrio Térmico”. A energia ou calor flui de uma temperatura mais alta para uma temperatura
mais baixa. Dai a sensação térmica que sentimos de com altas e baixas temperaturas ambientes. O
nosso corpo cede calor para o ambiente nas temperaturas mais baixas e, em altas, recebe calor.
No caso do vapor saturado existe uma relação direta entre a pressão e a temperatura. Que veremos no
gráfico a seguir.
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Ou seja, quanto maior a pressão maior será a temperatura do vapor. Para SILVA TELLES (1984),
haja queda na pressão (por vazamento, por exemplo) a temperatura acompanha também reduzindo
seu valor. E dado o nome de temperatura de saturação, a temperatura do vapor saturado a uma dada
pressão.
REVISÃO DA LITERATURA
O presente trabalho é composto por uma revisão bibliográfica realizada através de estudos, de busca
em acervos eletrônicos, entrevistas com engenheiros e técnicos experientes, livros, artigos e apostilas
de geradores de vapor, fornecendo todos os dados para o melhor entendimento do leitor.
As informações contidas nesse trabalho abordam sobre algumas entidades relacionadas a projeto e
segurança, relatando também o principio de caldeiras.
CALDEIRA
Definição de caldeira é dada por: Caldeira é o nome popular dado aos equipamentos geradores de
vapor, cuja aplicação tem sido ampla no meio industrial e também na geração de energia elétrica
nas chamadas centrais termelétricas. Portanto, as atividades que necessitam de vapor para o seu
funcionamento, em particular, vapor de água pela sua abundância, têm como componente essencial
para sua geração, caldeira. Esse equipamento, por operar com pressões acima da atmosférica, sendo
grande parte das aplicações industriais até quase 20 vezes maior e nas aplicações para geração de
energia elétrica de 60 a 100 vezes maior, podendo alcançar valores até 250 vezes mais, constitui um
risco eminente na sua operação. (ALTAFINI, 2002, p. 03) Segundo LAGEMANN (1987), as primeiras
aplicações práticas com vapor em indústria, apareceram por volta do sec.17. Surgiram dois tipos de
caldeira, que foram chamadas de Caldeira de Haycock (1720) e Caldeira Vagão (1769). Porém estes
modelos de caldeiras provocaram grandes explosões, devido ao grande acumulo de vapor no recipiente
e o contato com o fogo direto.
De acordo com LAGEMANN (1987) caldeiras fabricadas com tubos de água vieram surgir no final
do sec.18 e no inicio do sec.19. Em 1880, Alan Stirling desenvolveu uma caldeira de tubos curvados,
cuja concepção básica é ainda utilizada hoje. Visualizamos abaixo uma caldeira dos tempos de hoje:
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Conforme o livro Eficiência energética em sistemas de vapor (2011), as fontes de energia (combustível)
normalmente são as seguintes:
•
Sólido: Bagaço de cana, lenha e etc.
•
Líquido: Óleo, sebo.
•
Gasoso: Gás GLP ou gás natural
•
Tipos de caldeiras mais usados segundo IPLAN (2008):
•
Aquatubulares: Caldeiras com maiores pressões, acima de 21 kgf/cm².
Água nos tubos, processo de geração de vapor que a água passa dentro dos tubos.

•
Flamotubulares: Caldeiras de baixa pressão, abaixo de 21 kgf/cm². Fogo nos tubos, onde o
processo de geração de vapor é o fogo por dentro do tubo e a água ao seu redor. Segue figura abaixo:
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Na figura que segue abaixo mostra o seu mecanismo de funcionamento.

Para qualquer tipo de caldeira a mesma será composta por: Fornalha, câmara de combustão e câmara
de vapor.
Conceitos Básicos de Trabalho
Caldeiras sempre devem estar em ótimo estado de operação e conservação, pois é um equipamento de
alto risco. E a maioria dos seus componentes requer muitos cuidados.
De acordo com a norma NR 13 existem pelo menos 06 (seis) conhecimentos que os operadores deverão
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saber:
1. Inspecionar de hora em hora a garrafa de nível da caldeira, sempre dando descarga para retirar as
impurezas.
2. Sempre fazer teste em válvulas de segurança.
3. Fazer a descarga de fundo do balão de água.
4. Manter vidros de indicadores como manômetros sempre visíveis.
5. Não ultrapassar a pressão de trabalho admissível da caldeira.
6. Sempre coletar uma amostra de água para controle do tratamento.
Segundo Martinelli (2008, p. 38):
“Cabe ao técnico, digo, ao departamento técnico acompanhar o estudo geral da caldeira. Quando o
usuário não possui elemento qualificado para proceder a esta inspeção recomenda-se contratar uma
firma reconhecida e especializada.”
Norma Regulamentadora NR-13
Todo empresa que visa em instalar uma caldeira, deverá também pensar em qualificação para seus
operadores. A qualificação para estes “operadores de caldeiras” vem do curso de NR13. O curso
abrange as normas de segurança de uma caldeira e os cuidados que o operador deverá ter. Bloqueio de
PLC, trabalho em altura, trabalho com fogo, em casos de emergências como o operador deverá agir,
etc. E também o funcionamento de uma caldeira, ou seja, todo seu mecanismo,operação, como acender
ou apagar , tratamento de água, verificação e inspeção de bombas.
Em conformidade com a NR-13:
Serão considerados como “caldeiras” todos os equipamentos que simultaneamente geram e acumulam
vapor de água ou outro fluido.
Unidades instaladas em veículos, tais como: caminhões e navios deverão respeitar esta norma
regulamentadora nos itens que foram aplicáveis para os quais não exista normalização ou regulamentação
mais específica (MTE, 1978, p.01).
Metodologia de um Economizador
O economizador veio com o intuito de recuperar a quantidade de calor contido nos gases que estavam
sendo lançado para atmosfera. Seu objetivo é melhorar a eficiência da caldeira. Ou seja, melhorando a
eficiência da caldeira, gasta menos combustível (bagaço, lenha, etc.), por isso o nome de Economizador.
Segundo a SPIRAX SARCO o economizador surgiu logo após aparecer as primeiras caldeiras em alta
pressão de trabalho. Tem a finalidade de aquecer a água. Normalmente está localizado na parte alta
da caldeira entre o tambor de vapor e os tubos geradores de vapor, e os gases são obrigados a circular
através dele, antes de saírem pela chaminé. Como veremos na próxima figura.
Para NANDRUP (1990), quanto maior a temperatura da água ao entrar na caldeira, maiores serão as
vantagens operacionais. Como:
•
Não haverá interrupção na vaporização. A água na temperatura ambiente provoca esta
interrupção, dificultando a estabilidade de evaporação da caldeira.
•
Minimiza os choques térmicos provocados pela entrada de água a baixa temperatura.
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Um exemplo simples pode ser visto a temperatura de entrada da água a 20ºC e a 90ºC:
Combustível: Óleo, com o poder calorífico inferior 9590 kcal/kg
Vapor a 10 kgf/cm² = Calor total 664,1 kcal/kg
Caldeira com rendimento a 85%
Fórmula:
PCI X n [3]
(CT – T)
Onde:
PCI = poder calorífico inferior, dado em kcal/kg.
CT = calor total, dado em kcal/kg.
T = temperatura, dado em Celsius.
n = eficiência da caldeira
Água a 20 ºC – 1 kg de óleo = (9590 / (664,1 – 20)) x 0,85 = 12,655 kg de vapor [4]
Água a 90 ºC – 1 kg de óleo = (9590 / (664,1 – 90)) x 0,85 = 14,198 kg de vapor [5]
Ou seja, a 90ºC geramos mais vapor com a mesma quantidade de combustível, porém com a temperatura
maior na água de entrada.
Funcionamento
De acordo com ENERGY EFFICIENCY HANDBOOK (1997), em seu interior circula água, e por fora
os gases da combustão da fornalha. Os calores dos gases aquecem a água, que irá chegar ao balão da
caldeira já com certa temperatura, passando de estado liquido para gasoso mais rápido.
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Economizadores são trocadores de calor gás – liquido.
Devido ao baixo coeficiente de troca de calor por convecção no lado dos gases, geralmente os
economizadores são composto por tubos aletados. Em relação a sua instalação, devem estar localizados
após a última superfície de convecção do gerador de vapor. Podem ser fabricados integralmente, ou
podem ser adicionados na parte exterior da mesma, logo após a saída dos gases. (BIZZO, 2003, p. 78).
São utilizados tubos aletados para maior concentração do calor no aço do tubo, aquecendo ainda mais
a água em seu interior.
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Utilização do Economizador
De acordo com BIZZO (2003), o custo adicional comparado com o ganho de rendimento térmico não
viabiliza a utilização em pequenas caldeiras, e que geralmente se utilizam de alimentação intermitente
de água, impossibilitando, portanto, a operação em uso contínuo e simultâneo dos fluxos de água e
produtos de combustão. Na figura abaixo, uma caldeira de alta pressão de trabalho 67 kgf/cm²:

TRATAMENTO DE ÁGUA
O correto tratamento de água para a geração de vapor é sumamente importante para que as caldeiras
possam ter a operação, confiabilidade e vida útil que delas se espera. Isto também serve para os
economizadores.
Na natureza, a água traz dissolvida em si, ar e sais minerais. O que consideramos boa qualidade
para a água potável, de forma alguma o é para um sistema gerador de vapor. O oxigênio do ar é um
agente corrosivo e os sais minerais, concentrados pela evaporação de água, acabam se depositando nas
partes quentes criando incrustações que prejudicam a troca térmica, afetando a eficiência. O tratamento
químico, do ponto de vista da conservação de energia, é um mal necessário e deve ser estudado para
cada caldeira em particular. (CSE, 2011, p. 06).
Não existe nenhum tratamento que seja para todas as caldeiras. Como são tratadas essas águas?
Conforme com a CSE (2011), esses métodos de tratamento de água podem ser divididos em dois
grupos:
•
Externos
•
Internos
No caso do grupo dos externos a água é tratada normalmente em um tanque localizado no setor da
caldeira. É feito todo o processo químico adequado antes de jogar para o desaerador que assim manda
para a bomba d’água jogar para a caldeira. Normalmente usa esses tanques externos em caldeiras de
alta pressão.
Os mais comuns desses tanques é o tanque de água desmineralizada. Abaixo vemos um desses tanques
em fabricação.
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No grupo interno o tratamento é controlado da dosagem química direto no tanque desaerador. Utilizado
em caldeiras com baixa pressão de trabalho.

O tratamento da água é requerido através da faixa de pressão que a caldeira irá trabalhar. Segundo a
IPLAN1 (2008), a água de alimentação da caldeira deverá ser tratada para reduzir os contaminantes
a níveis aceitáveis. Além disso, produtos químicos corretivos são aplicados internamente à caldeira
para evitar qualquer ação adversa dos contaminantes remanescentes, limitando-se as concentrações a
valores aceitáveis tanto do ponto de vista do equipamento gerador quanto do equipamento consumidor.
A água de alimentação é um dos pontos mais importantes de um sistema de gerador de vapor. Suas
qualidades físicas devido a soluções de sais minerais determinam o número de concentração e o total
de descargas das caldeiras. Determinam a tendência à incrustação ou corrosão das superfícies de troca
térmica. Sua condutividade limita a utilização de caldeiras elétricas. (CSE, 2011, p. 06).
Existem três problemas que podem ser evitados com um adequado tratamento de água: Incrustações
(que é o maior problema), corrosão (segundo maior problema) e arraste (terceiro maior problema).
De acordo com a IPLAN (2008, p.01):
Incrustações podem se formar em qualquer superfície em contato com água, especialmente em tubos
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de caldeiras, quando as condições de equilíbrio são perturbadas por uma força externa, tal como calor.
Cada contaminante tem uma solubilidade definida na água e se precipitará quando esta for exercida.
Se a água estiver em contato com uma superfície quente e a solubilidade do contaminante for menor
a temperaturas mais altas, o precipitado se depositará na superfície, formando incrustações. Devido
às altas temperaturas encontradas em uma caldeira, incrustações são um problema sério, provocando
baixa transferência de calor (motivo em empresa de engenharia, projetos, inspeção e planejamento.
potencial para falha de tubos).
Quanto maiores a pressão da caldeira e os coeficientes de troca térmica, mais severo é o problema.
Acima de 430ºC, começam a ocorrer modificações na estrutura do aço carbono, enfraquecendo-o. As
temperaturas dentro de uma caldeira, especialmente em uma fornalha, estão consideravelmente acima
dessa faixa. A água que circula dentro dos
tubos absorve o calor e os resfria, não permitindo que a temperatura suba.
Incrustações, entretanto, isolam os tubos, impedindo a troca de calor, provocando superaquecimento
e eventual falha.
As incrustações podem ser provocadas tanto por contaminante existente na água de alimentação da
caldeira como por produtos químicos em excesso utilizados no tratamento interno da caldeira.
O segundo maior problema é a corrosão, sendo o exemplo mais comum o taque do aço pelo oxigênio.
Esse ataque é acelerado por alta temperatura e baixo pH. Desaeradores são utilizados para reduzir
o oxigênio a níveis mínimos. Outro tipo de corrosão, menos comum, é o ataque alcalino, que pode
ocorrer em caldeiras de alta pressão.
Apesar da eliminação do oxigênio da água de alimentação ser o principal passo para o controle da
corrosão, ela ainda poderá ocorrer, com o ataque do aço pelo vapor, em superfícies onde as baixas
velocidades de água provocam superaquecimento.
O terceiro problema, relacionado à operação de caldeiras, é o arraste de água pelo vapor. Ele pode
ser devido a um problema mecanico, tal como frestas nos internos do tambor, pode ser devido a
volatilidade de certos sais, tais como compostos de silicio e sódio; pode ser provocado por operação
com niveis altos e/ou variações repentinas na carga da caldeira; ou pode ser provocado por espuma.
Qualidade da água
De acordo com UCS (2002), As principais grandezas de qualidade da água são:
•
Dureza Total: Representa a soma das concentrações de cálcio e magnésio na água. Esses sais
possuem a tendência de formar incrustações sobre a superfície de aquecimento. A água em relação à
dureza pode ser classificada como:
•
Até 50 ppm de CaCO3..................................... Mole
•
50 a 100 ppm de CaCO3................................ Meio dura
•
Acima de 100 ppm de CaCO3........................ dura
•
pH: É um meio de se medir concentração de ácido ou soda em uma 31
água. Em outras palavras é a maneira de se medir a acidez ou a alcalinidade de uma amostra. Para a
determinação do pH usa-se uma escala que varia de 1 a 14, sendo que de 1 a 6 a água é ácida e de 8 a
14, a água é alcalina. Com o pH igual a 7 a água é neutra. Quanto mais ácida é a água, mais corrosiva
ela é.
Controle de parâmetros
Segundo MARTINELLI, 2008. Para que a caldeira trabalhe com os parâmetros corretos, tem que ser
feito um programa de coleta de água para análise.
E nestas análises deverão ser inspecionados os itens da tabela acima, como:
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•
pH;
•
Alcalinidade;
•
Dureza;
•
Fosfatos
•
Sulfitos ou hidrazinas;
•
Cloretos;
•
Sólidos totais.
Alguns cuidados devem ser tomados ao coletar essa amostra de água, o ideal é fazer um purga para
eliminar qualquer depósito dos tubos no fundo da caldeira. Existem equipamentos para esse tipo de
coleta, onde ele faz a descarga (purga) e resfria a água antes de ser coletada.
Todo controle deverá ser feito com segurança e responsabilidade, pois, gerar vapor não significa operar
algumas caldeiras, mais gerenciar um sistema que normalmente envolve muito dinheiro. Portanto, não
basta um foguista, é necessário que se meçam as variáveis, monitore e controle.
PARÂMETROS DE CONSTRUÇÃO
Para qualquer que seja o produto em que se deseja fabricar, engenheiros, técnicos, etc. devem ter
conhecimento das propriedades e características do comportamento dos materiais empregados nos
produtos.
Para que se possa fazer a escolha correta, os profissionais responsáveis por esta função devem levar
em considerações algumas propriedades básicas, como: resistência térmica, resistência mecânica,
resistência química, etc. Por conta disso foram criadas normas relacionadas a caldeiras, vasos de
pressão, trocadores de calor, como a NR-13 que já foi falado neste trabalho. Para a fabricação de um
economizador, a norma a ser seguidas são as normas ASTM que veremos nos tópicos subsequentes.
Como se pode ver um equipamento que trabalha com grande quantidade de pressão, temperatura e
vapor como qualquer outro tipo de trocador de calor requer alguns cuidados para estar em bom estado,
pois estando em bom estado é que se têm grandes eficiências.
Caldeiras de alta pressão que são fabricadas nos dias de hoje na maioria das vezes já é projetada com um
economizador. Porém algumas caldeiras mais antigas não se têm o economizador. Segundo MOURA
(2010), caso a empresa queria instalar um equipamento como esse, deverá projetar de acordo com o
espaço físico existente e a capacidade de geração de vapor da caldeira. Ou seja, com já se foi dito, só é
recomendado a instalação de um economizador em caldeiras de alta pressão, isto por questões de custo
benefício, pois um economizador é um equipamento caro.
Elementos de um economizador
Na figura seguinte ilustra um projeto de um economizador, no qual se entende os seus elementos:
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•
Serpentina (tubos e curvas): É o caminho que a água percorre.
•
Espelho: Chamamos de espelho, a chapa que é furada para a passagem do tubo em ligação com
a curva.
•
Caixa: Caixa é a chaparia que fecha o economizador, onde os gases de combustão irão passar.
•
Coletor superior: Coletor superior é a entrada da água fria e distribuição nos tubos de serpentina.
•
Coletor inferior: Coletor inferior é a saída da água das serpentinas, no caso a água quente na
conexão de entrada e saída, são usados os elementos nos quais são chamados de CAP’s, que é uma
simples redução. Existem dois tipos de CAP’s, o concêntrico e o excêntrico, nos economizadores são
usados os excêntricos, pois segundo o livro Eficiência Energética em Sistemas de Vapor (2010), Em
aplicações de sistemas de água x pressão estas reduções não devem ser concêntricas, e sim excêntricas,
com a parte reta alinhada com a tubulação evitando acumulo de ar.
Normas ASTM
O que é a ASTM? Sociedade Americana de Testes e Materiais.
Organizada em 1898, a ASTM international é uma das maiores organizações de desenvolvimento de
normas internacionais do mundo. Na ASTM international, produtores, usuários, consumidores e outros
participantes de todo o mundo reúnem-se para desenvolver normais de consenso voluntário. As normais
da ASTM são desenvolvidas sobre um processo que adota os princípios do acordo sobre Barreiras
Técnicas ao comércio da Organização Mundial do Comércio. O processo de desenvolvimentos das
normas da ASTM é aberto e transparente, permitindo que as pessoas e governos participem diretamente,
como iguais, em uma decisão de consenso global.
As normais da ASTM são usadas em pesquisas e desenvolvimento, sistemas de qualidade, teste e
aceitação de produtos e transações comerciais ao redor do mundo. Elas são partes integrantes das
estratégias competitivas empresárias de hoje em dia.
As normas ASTM estão disponíveis 24 horas por dia pela internet (www.astm.org). (ASTM, 1986,
pag.01).
As aplicações desta norma na fabricação de um economizador se referem aos tubos do equipamento,
que é a norma ASTM A178. Segundo a ISOTREF ASTM178 – Informações Técnicas, estes tubos são
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indicados para uso em caldeiras, geradores de vapor, serpentinas de aquecimento, aquecedores, préaquecedores, evaporadores, condensadores, assim como para uso de condutos de gases, condutos para
aquecedores, etc.
Parâmetros de dimensões e material
Conforme diz a norma ASTM A178, as dimensões usuais variam de 19,05 mm a 114,30 mm para o
diâmetro externo e a espessura da parede de 1,65 mm até 5,16 mm. Tubos e dimensões diferentes podem
ser fornecidos mediante através de consulta. Os tubos desta especificação atendem os requisitos de
ensaios e propriedades mecânicas indicadas na ASTM A450-ABNT EB204. De acordo com a ASTM,
esta classificação de norma abrange tubos de aço carbono e baixa liga. Amostras de aço devem ser
processados e deve derreter ou ser fundido ou lingote fundido vertente. Análises de valor e o produto
devem ser realizadas sobre os materiais de aço. Espécies de aço devem também passar por testes de
tração e devem ser conformes com os valores requeridos de resistência ao escoamento e alongamento.
Teste de nivelamento, reverter teste achatamento, queima de teste, teste de flange, testes teste de
dureza, teste hidrostático, teste de pressão de ar debaixo d’água, e não destrutivo devem ser realizados
com os materiais de aço. Em conformidade com ASTM A178, estes tubos podem ser submetidos a
trabalho a frio, tais como flangeamento, conificação e dobramento, sem necessidade de aquecimento
de pontas.
Na tabela abaixo é mostrado a composição dos tubos ASTM:

Como pode se perceber na tabela os tubos relacionados a família Grau C, é mais resistente, pois
contém maior quantidade de carbono e manganês, então dependendo da dimensão do projeto os tubos
são avaliados e escolhido o mais apropriado para a caldeira. De acordo com ISOTREF ASTM 178 –
Informações Técnicas, todos estes tubos são tratados em temperaturas acima de 650ºC.
Propriedades Mecânicas
•

Ensaios:

Como já foi falado, são realizados testes e ensaios com os tubos, segundo ASTM A178 Artigos
Técnicos, seguem abaixo os valores exatos para cada Grau, sendo A e C.
•
Para Grau C:
•
Limite de Resistência a Tração, mín..............= 415N/mm²
•
Limite de Escoamento, mín............................= 255N/mm²
•
Alongamento (em 2”), mín..............................= 30%
•
Para Grau A:
Limite de Resistência a Tração, mín..............= 325N/mm²
Limite de Escoamento, mín............................= 180N/mm²
Alongamento (em 2”), mín..............................= 35%
Também segundo a ASTM A178 Artigos Técnicos, os tubos são
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submetidos a testes hidrostáticos de acordo com as pressões que o equipamento irá trabalhar.
•

Dimensões e pesos:

Para dimensões e pesos mais usuais dos tubos estão na tabela da ASTM, que está no anexo 1.
•

Tolerâncias dimensionais:

O diâmetro do tubo a ser escolhido na hora em quer for fabricar um economizador, deverá levar em
consideração a vazão da bomba e o tamanho do trajeto que a água percorrerá até chegar a caldeira.
Levando em consideração que quanto menor o diâmetro do tubo, maior será a pressão e mais ganho
de carga. Isto tem quer ser bem analisado para não ser feito uma escolha de um tubo com um diâmetro
maior e ter perda de carga e a bomba não conseguir mandar água paradentro do balão da caldeira.
Geralmente caldeiras de alta pressão não sofrem este tipo de problema, pois trabalham com motobomba (bomba elétrica) ou turbo bombas (bomba a vapor), que são bombas muito potentes. Segundo
a norma ASTM, as tolerâncias do diâmetro externo deverão ser seguidas a risco, conforme a tabela 3.
Abaixo:
Conforme a norma ASTM, tolerâncias para todas as espessuras da parede são de -0 +18%.

•

Curvas:

Para as curvas são utilizados os padrões Schedule (SCH) que são os tubos ou curvas Schedule. Para
MOURA (2010), Schedule é a denominação dada ao resultado arredondado a dezena calculado pela
fórmula:
SCH = P/S [6]
Onde: P = pressão de trabalho do tubo ou curva
S = tensão no tubo ou curva
Portanto para um mesmo diâmetro externo de um tubo de condução, quanto maior o SCH maior
a espessura de parede em relação ao seu diâmetro. De acordo com MOURA (2010), o Schedule
define, portanto, a espessura de parede do tubo de condução, sendo que os valores estabelecidos
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para cada Schedule (espessura) nos vários diâmetros são tabulados e convencionados nas normas
correspondentes.
Um exemplo simples pode ser notado a seguir:
Você pede para o vendedor, “Eu quero um tubo (curva) aço carbono ¾” SCH 40”. É o mesmo que você
pedir um tubo de ¾” com parede de 2,87 mm de espessura. Quanto maior o SCH, maior é a espessura
da parede.
Como o economizador tem um formato de serpentina, as curvas deverão ser em 180º. Na figura
seguinte mostra uma curva sch40 180º.

Nota-se que em sua saída, existe certo grau(chanfro) no aço para estabelecer a solda com o tubo.
Inspeção de soldagem
As soldas nestes tipos de equipamentos são bastante rígidas, pois não haverá de ter vazamentos em
hipótese alguma. Por conta de umas dessas exigências foram criados alguns órgãos que fiscaliza esse
tipo de serviço. Um deles é a FBTS.
A FBTS é a Fundação Brasileira de Tecnologia e Soldagem, segundo MOURA (2010), tem a finalidade
qualificar inspetores de solda, para fazer inspeção nos equipamentos.
O economizador é um equipamento no qual requer inspeção pelo inspetor regularizado pela FBTS.
Caso não seja validada, deve-se refazer toda soldagem no equipamento.
ESTUDO DE CASO
O estudo feito neste trabalho se refere a um economizador implantado em uma caldeira da
STEAMASTER, que se localiza na cidade de Uberaba, Minas Gerais em uma fábrica de papelão
chamada INPA embalagens. Todos direitos de imagens e dados foram concedidos pela INPA para as
seguintes informações que serão escritas e mostrada nos tópicos subsequentes. A ideia de implantar
esse economizador veio porque a caldeira estava consumindo muito combustível que no caso da
caldeira da INPA é uma caldeira alimentada a lenha.
Lenha e bagaço como foram dito no trabalho são os consumíveis mais usuais, porém com relação a
custo, a lenha é bem mais caro que o bagaço. Assim o custo mensal para a empresa estava sendo muito
elevado. Foi pensado na hipótese de mudança de sistema de alimentação, ou seja, mudar de lenha para
bagaço. Mas isso teria que envolver todo um projeto que levaria meses para conclusão e meses para
execução. Daí surgiu a ideia de aproveitar a combustão dos gases que estavam sendo lançados para a
atmosfera, e implantar um economizador.
A Caldeira
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A caldeira implantada no inicio de 2009 pela STEAMASTER, é considerado uma caldeira moderna
e seu sistema é o que chamamos de caldeira mista. Mista, por que ela é uma caldeira Flamotubular
quanto Aquatubular. Ou seja, ela trabalha com os tubos dentro da água e a queima dentro dos tubos,
porém não existe um queimador, e sim uma fornalha.
Seus parâmetros de trabalho são:
•
Pressão máxima de trabalho (PMTA): 24 kgf/cm²
•
Produção máxima: 20 ton/h
•
Temperatura da fornalha: 450 ºC
Alimentação: Lenha
Na figura abaixo segue uma parte do layout dessa caldeira.

Na figura que segue abaixo mostra o seu mecanismo de funcionamento.
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O economizador
O Economizador foi projetado pela empresa RGF indústria. Por ser uma caldeira já existente, foi
projetado através do melhor espaço físico disponível na caldeira, e foi instalado na caldeira no final
do mês de Abril de 2011.
•
Dimensões do economizador:
Com um tamanho quadrado total de 2100 mm de largura x 2310 mm de altura, com tubos de aço
carbono ASTM A178 diâmetro 1.1/4” Grau A, curvas SCH 40 diâmetro 1.1/4” 180º. Seu espelho e
suas paredes de chaparia foram fabricados em chapas de aço carbono na espessura de 9,56 mm.
Abaixo segue uma imagem da fabricação desse economizador.

Percebam as curvas a 180º, formando a serpentina no total de 22 linhas x 20 colunas. Vejam também
a lateral da caixa sendo fechada, que será o caminho em que os gases de combustão da fornalha irão
passar antes de ser lançado na atmosfera.
Parâmetros mensais
As anotações de lenha total utilizada a cada dia, produção da onduladeira (que é a máquina que
mais consome vapor na fábrica), produção total de vapor e produção total de vapor na onduladeira,
são anotadas diariamente. E através dessas anotações, é onde podemos mostrar a eficiência de um
economizador, no consumo de combustível para alimentação de uma caldeira.
Abaixo segue os parâmetros dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, que são meses antes da instalação
das economizadoras. Medidas de lenha total são dadas em m³. Segundo este levantamento, no mês de
janeiro de 2011, foram utilizados em média 221,64 m³ de lenha por dia.
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Já no total de lenha deste mês de Março, esse valor torna a cair, indo para 234,87 m³. Mesmo sendo com
31 (trinta e um) dias. A seguir veremos os parâmetros dos meses após a instalação desse economizador,
começando assim pelo mês de Maio; cai a média diária de lenha, indo para 148,74 m³. E assim se
manteve mais ou menos esta média para os restos dos meses até em Outubro de 2011 (ultimo dado
mensal colhido pela empresa), e sem grandes variações no consumo de vapor.
No ultimo parâmetro realizado, a média de lenhas por dia foi de 154,22 m³. Perceba, como foi dito, os
consumos de vapor foram estabelecidos e não houve grandes alterações.
Resultados e Discussão
Como puderam notar houve uma queda enorme no consumo de lenha, isso devido ao economizador,
pois com sua instalação a água chega quente no balão da caldeira, não parando o processo de ebulição.
Se fizermos uma comparação de uma média dos 3 (três) meses anteriores a instalação do economizador
com os 6 (seis) meses após a instalação do economizador teremos resultados seguintes.
Fazendo uma média dos 3 (três) meses, chegaremos a um valor de 233,4 m³ de consumo de lenha por
dia. E a produção total de vapor em 317,1 ton/dia, ou seja, 13,2 ton/h. No gráfico abaixo mostra essa
média dos 3 (três) meses.

O item 1 mostra o consumo de lenha no mês de janeiro. E o item 3 e a produção total de vapor.
Fazendo uma média com os valores anotados nos meses após a instalação do economizador teremos
os seguintes valores:
Item 1 – Lenha: 153 m³/dia
Item 2 – Produção da Onduladeira: 148,1 ton/dia
Item 3 – Produção total de Vapor: 323 ton/dia
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Item 4 – Produção de vapor na Onduladeira: 58,4 ton/dia
E jogando no gráfico temos:

Comparando os dois gráficos vemos: somente o consumo de lenha teve uma alta alteração. Temos
233,4 m³/dia para 153 m³/dia. Uma queda de 80,4 m³ por dia de consumo de lenha. Que com certeza
uma queda considerável no bolso do empresário.
Estimando que a lenha está no mercado valendo a R$ 80,00 reais/m³.
Fazendo uma conta com 365 dias, temos:
• Para 365 dias sem o economizador: 233,4 m³/dia x 365 = 85191 m³/ano. Multiplicando esse valor
por R$ 80,00 reais.
Temos: 85191 m³/ano x R$ 80,00 = R$ 6.815.280,00.
• Para 365 dias com o economizador: 153 m³/dia x 365 = 55845 m³/ano.
Multiplicando esse valor por R$ 80,00 reais.
Temos: 55845 m³/ano x R$ 80,00 = R$ 4.467.600,00.
Para este exemplo temos uma economia anual no valor de R$ 2.347.680,00.
Para um investimento de aproximadamente R$ 80.000,00. Que no qual, foi pago já
no primeiro mês após sua instalação.
Assim, com esse exemplo podemos visualizar em termos de valores, o quanto vale a pena em pensar
em instalar um equipamento como este em uma caldeira.
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CONCLUSÕES
Neste trabalho foi apresentado um equipamento usado em caldeiras que, utilizando o aproveitamento
de energia térmica, torna o desempenho deste mais eficiente: O Economizador.
É um trocador de calor com a finalidade de propiciar o aproveitamento de energia térmica, transferindo-a
para a água que será imediatamente aquecida para o trabalho do equipamento dentro da caldeira. Com
isso o aparelho irá gerar uma economia resultando em baixos custos para a empresa. Foi possível mostrar
também que através dele o combustível foi reduzido com êxito gerando uma alta economia. Com tal
estrutura, pode-se obter grandes facilidades no trabalho por ser um equipamento desenvolvimento a
base de água tratada, que tem características de fácil manuseio, transporte e aproveitamento.
Antes de tomar decisões drásticas, como um novo projeto para caldeira, deve-se optar por soluções
mais práticas, mais viáveis e mais baratas. Temos a caldeira da empresa INPA, analisada nesse
trabalho, onde a instalação do economizador proporcionou diversas melhorias e redução de custo
para a empresa, sendo a instalação considerada um sucesso. Este estudo comprovou com análises
reais a diferença de uma caldeira com o economizador que eliminou vários problemas e permitiu uma
inovação no mercado relacionado.
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RESUMO - Em projetos e construções de equipamentos mecânicos é necessária a utilização de ajustes
e aplicações de tolerâncias dimensionais e geométricas. Todo equipamento deve seguir padrões e normas nas etapas de elaboração de um projeto. Este projeto deve ser respeitado quando da montagem do
equipamento novo bem como quando da necessidade de manutenção preventiva e ou corretiva. Evidenciando-se os ajustes e aplicações das tolerâncias, serão apresentadas algumas anomalias registradas
em montagens e manutenção de uma peneira vibratória instalada no circuito de rebritagem secundaria
do processo mineração de concentrado fosfático e ultrafino da unidade mineradora do complexo de
Tapira-MG. Desta forma buscaremos explicar o funcionamento de uma peneira vibratória bem como
todos os seus principais componentes relacionando seus desenhos e referencias de fabricação. Conforme os desenhos de fabricação, montagem, manuais, catálogos, bibliografias relacionaremos então
a influencia dos ajustes e tolerâncias dimensionais e geométricas na confiabilidade, disponibilidade e
garantia do bom funcionamento do equipamento. Serão evidenciadas as anomalias geradas pelo não
cumprimento dos ajustes, tolerâncias conforme desenhos e informações do fabricante na montagem e
manutenção de uma peneira vibratória quando da parada de produção.
.
Palavras-chaves: Ajustes e tolerâncias, anomalias, montagem e manutenção.
Introdução
Diante do grande aumento da produção de alimentos e do agronegócio, fica bem claro que a busca de
metas desafiadoras para produção de concentrado fosfático e ultrafino fosfático não podem ser comprometidas pelas indisponibilidades de equipamentos utilizados no processo de produção quando da
necessidade de manutenções preventivas ou corretivas.
A Metso Minerals (2003) diz que se devem realizar manutenções conforme procedimentos, seguindo
padrões de ajustes, tolerâncias conforme projeto, esta é necessária para garantir as disponibilidades
máximas dos equipamentos utilizados nos processos de produção.
De acordo com Metso Minerals (2003) a classificação de produtos em muitos processos pode ser
atingida com utilização de equipamentos vibratórios tipo peneiras vibratórias de modelos diversos
conforme necessidade relativa de cada material. Este equipamento é de extrema importância no ramo
de mineração visto da robustez e eficiência relativa de acordo com material pretendido após a classificação para as demais fases do processo de produtivo de indústria ou mineração.
Conforme a Omnni CS (2001), uma peneira vibratória é fabricada seguindo os mais rigorosos ajustes, tolerâncias conforme cálculos de projeto quando da sua concepção. Realizando uma manutenção preventiva seguindo assim todos os procedimentos de ajustes, tolerância, pode-se garantir a disponibilidade mecânica com redução de paradas indesejadas e consequentemente cumprirem metas de
produção.
Objetivo geral
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Este artigo colocará em pratica os conhecimentos adquiridos no curso de engenharia mecânica para
realização de um trabalho de conclusão de curso, onde aplicaremos os conhecimentos em resolução de
um caso real ocorrido nas áreas de manutenção, engenharia de uma determinada empresa.
Objetivos específicos
O trabalho apresentará os conhecimentos básicos sobre uma peneira vibratória no que diz respeito a
seu funcionamento e ira focar em uma peneira de modelo SH 8’ x 20’ DD. Após será demonstrada a
má influencia do não cumprimento dos ajustes, tolerâncias quando de uma montagem ou manutenção
realizada. Desta forma será informado sobre padrões de ajustes e tolerâncias em projetos mecânicos
conforme normas pré-estabelecidas e cálculos realizados. Através deste demonstraremos ainda o resultado de uma manutenção realizada com sucesso depois de realizado estudo de caso de quebras
indesejadas do mecanismo de acionamento da peneira mencionada.
Metodologia
Este trabalho foi realizado com estudo, consultas de vários manuais de operação, manutenção, catálogos técnicos, bibliografias e revisões bibliográficas relacionadas ao assunto em questão.
Buscou-se neste aprimorar todos os conhecimentos no que diz respeito ao funcionamento de uma peneira vibratória bem como suas formas construtivas, ajustes de montagem e manutenção. Foram estudadas todas as formas de tolerâncias (dimensional e geométrica), manutenções corretivas, preventivas,
preventivas, detectiva e de engenharia para a resolução do estudo de caso proposto.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Definições de peneira vibratória
Conforme a teoria da Metso Mineral (2003), o equipamento que tem a função de estratificar, separar e
classificar os materiais conforme uma especificação desejada. O engenheiro inglês vibratória para estratificar, separar e classificar um aglomerante que endurecesse dentro de água para facilitar o trabalho
de reconstrução do farol de Edystone, na Inglaterra. Este aglomerante foi encontrado em uma cidade
do litoral Sul da Inglaterra em meios de roched assim John Smeaton (1775), construiu um equipamento
vibratório para realizar esta separação que futuramente fora chamado de peneira vibratória.
Segundo a Metso alimentação, sobre a superfície de peneiramento, reduz a velocidade de alimentação,
variando a direção de deslocamento. Com a vibração, camada de material tende a desenvolver um estado fluido na superfície de peneiramento, vide figura 1.
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Figura 1 - Ilustrativo de peneiramento.
Fonte: Metso Minerals (2003).

Estratificação
De acordo com as teorias estudadas, a Metso Minerals (2003), explica que estratificar o material de
uma peneira é o processo pelo o qual o material mais fino se separa no mais grosso quando na entrada
na área de peneiramento (telas) pelo fenômeno natural de escoamento quando a partícula menor passa
para nível inferior através dos espaços/vãos que se forma entre as partículas maiores, pelo efeito do
movimento vibratório, este processo ocorre em toda a área de peneiramento. Quando a estratificação
é bem realizada na entrada, melhor será o resultado no processo da separação quando da permanência
na área de peneiramento, consequentemente maior a classificação e separação do material desejado.
Diz a Metso Minerals (2003), que operando com uma espessura da camada de alimentação adequada,
regulagem de amplitude, direção, rotação, tipo de movimento, frequência, umidade do material alimentado controlado, pode-se conseguir uma melhor estratificação. Estes aspectos devem ser estudados e acompanhados pela engenharia de processo para controle e garantia da melhor desempenho de
peneiramento.
Mecanismo de Classificação
De acordo com Metso Minerals (2003), a taxa de material que flui através das aberturas variará dependendo do grau de estratificação e probabilidade. Quando o material é introduzido na extremidade
de alimentação da peneira, a vibração provoca a estratificação. Este trecho está compreendido entre
os pontos “a” e “b”, com a estratificação máxima em “b”. A máxima remoção das partículas ocorre de
“b”até “c” (trecho de peneiramento saturado, que é o ponto de mais alto grau de probabilidade, porque
apresenta alta porcentagem de partículas finas. O trecho subseqüente é de baixo grau de probabilidade,
que vai do ponto “c” ao “d”.
Neste trecho, a probabilidade de a partícula passar através da abertura é menor porque haverá maior
porcentagem de partículas pertencentes à classe crítica. Em uma peneira típica de separação simples,
como mostrada na referida figura-2, uma separação perfeita (100% de eficiência) não é comercialmente praticável, porque do ponto “d” em diante a probabilidade de as partículas passarem através da
69

abertura se torna extremamente baixa. Teoricamente, para uma separação perfeita, a peneira deveria
ser infinitamente longa no eixo do comprimento da peneira.
A Omni CS (2001) diz que um peneiramento “comercialmente perfeito” é normalmente considerado
aquele na ordem de 90 a 95% de eficiência.
Uma separação perfeita segundo Metso Minetrals (2003), e é definida pelaanálise em um ensaio de
laboratório com tempo de peneiramento variando de 1 a 3 minutos. Comercialmente, isto é equivalente
ao deslocamento das partículas de 30 a 60 m ao longo da peneira, ao passo que, o comprimento da
maior peneira simples em fabricação é de 8 m.

Figura 2 – Estratificação e separação de peneiramento.
Fonte: Metso Minerals (2005).

Razão de fundo de peneiramento
Segundo a Metso Minerals (2003), peneiras vibratórias tem a função de separar os materiais em frações de tamanhos, evitando a excessiva contaminação de uma fração com partículas pertencentes à
outra. Os tamanhos de produtos assim obtidos estão medidos nas peneiras de laboratório onde a tela é
colocada na posição horizontal e, o tempo de peneiramento muito longo, garante a passagem de todas
as partículas com dimensões inferiores à abertura da malha usada. O processo de separação real em
peneiras vibratórias difere da forma de trabalho do equipamento de laboratório.
De acordo com Metso Minerals (2003), a inclinação da peneira e trajetória do movimento visto de
partículas visto conforme figura 3, diminuem a projeção (X)da área de passagem livre (A), conforme
ilustrado na figura 3 a seguir:
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Figura 3 – Saída fundo da malha peneira.
Fonte: Metso Minerals (2003).

Desta forma a Metso Minerals (2005), diz que as partículas passantes devem ser um pouco menores
que a abertura da própria malha. Também, a espessura e material do elemento de separação têm influência no tamanho de grãos passantes. Para conseguir determinado corte desejado, as aberturas da
superfície de peneiramento deverão ser sempre um pouco maiores que o tamanho de separação especificado.
De acordo com a Metso Minerals (2003), existem duas formas de calcular a área aberta de uma tela
de peneira: Área aberta efetiva (EOA).Área aberta relativa (ROA). A área aberta efetiva, segundo
Metso Minerals (2003) é definida como a área total da tela em relação à área total aberta da tela, vide
equação 1 :
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Figura 4 – Área aberta efetiva.
Fonte: Metso Minerals (2003).

De acordo com exemplos, quanto maior for à área do painel, menor será a área efetivamente aberta,
conforme expostos pela Metso Minerals (2003).
Exemplo 01 demonstra uma malha de percentual de área efetiva aberta
menor vista pela área (a= X * Y):EOA= (A2 * N/a) * 100EOA= (252 * 12/ 200 *100) * 100 =
37,5%Exemplo 02 demonstra uma malha com percentual de área efetiva aberta pouco maior em relação a sua área da tela ser menor (A= X * Y ) EOA= (A2 * N/a) * 100EOA= (252 * 12/ 170 *80) * 100
= 55%.A área aberta relativa, segundo Metso Minerals (2003) é aquela considerada entre os espaços
dos furos (P=passo). Vide equação 2:

Figura 5 – Área aberta relativa.
Fonte: Metso Minerals (2005).
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A área aberta relativa demonstra através dos exemplos, que quanto menor for o passo entre furos,
maior será o percentual de área aberta.
Exemplo 01 demonstra uma malha de percentual de área relativa aberta menor vista pelo passo maior.
EOA= (A/P)2 * 100, onde:
EOA= (25/40)2 * 100 = 39%.
Exemplo 02 demonstra uma malha de percentual de área relativa aberta maior vista pelo passo ter sido
reduzida para P=35 mm EOA= (A/P)2 * 100, onde:
EOA= (25/35)2 * 100 = 51%.
A Metso Minerals (2003), diante de vários testes realizados em laboratório, determinou uma relação
aproximada entre tamanho do produto e abertura da malha para peneira, desta forma tende-se uma
base para escolha das telas mais adequada de acordo com as necessidades.
Tabela 1 – Tabela para escolha de telas.

Fonte: Metso Minerals (2005).
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ESTUDO DE CASO
Com o grande numero de manutenções corretivas e preventivas realizadas, no total de 04(quatro) intervenções buscou-se a realização de analises de falhas. Existe uma grande influencia da temperatura
quando do calculo, dimensionamento de máquinas e equipamentos, pois a temperatura de trabalho
deve ser considerada, ou seja, é o momento em que as maquinas, equipamentos atingem o seu equilíbrio de ajustes mecânico de acoplagem, funcionamento. A temperatura é um item que interfere no
momento de fabricação das maquinas, equipamentos bem como no momento de inspeções dimensionais.Com estas analises descobriu-se as diferenças de ajustes e tolerâncias entre uma peneira fabricada
originalmente de projeto METSO (antiga FAÇO) em relação outra peneira alternativa fabricada com
projeto e engenharia do fabricante “IMIC”. Estas diferenças foram observadas quando da desmontagem e utilização mecanismo vibrador 68-5 ora montado em uma peneira reserva que se encontrava
em estoque de modelo XH 8’ x 16’DD( TA-13.03.11). Juntamente com estas anomalias contatou- se
também a má qualidade dos serviços realizados em oficina central. Nas analises de falhas ficaram bem
claro que a oficina de subconjunto não da à atenção adequada quando da recuperação dos componentes
integrantes do conjunto do mecanismo vibrador 68-5 de acionamento das peneiras.
Ficou constatado também que é preciso melhorar os procedimentos de manutenção em campo, principalmente no que diz respeito às conferencias dimensionais relacionadas aos ajustes e tolerâncias
dimensionais e geométricas, após a desmontagem dos componentes do mecanismo bem como a conferencia também no ato da montagem.
É bastante claro e necessário também a elaboração de procedimento para a recuperações de componentes e subconjuntos no que diz respeito a este mecanismo vibrador 68-5 de acionamento da peneira
SH 8’ x 20’DD visto que o mesmo merece maior atenção quando da necessidade de manutenção. Sua
baixa rotatividade, ou seja, baixo rodízio em oficina contribui para o fato. Este mecanismo tem grande
vida útil, sua vida media são de aproximados 4 (quatro) anos, talvez seja este o motivo da falta de
procedimento.
CONCLUSÕES
A peneira após a ultima intervenção seguindo todos os procedimentos conforme manuais e desenhos
de projeto, voltou a operar a níveis normais de vibração na ordem de 4,03 G.s de amplitude de aceleração do lado do rolamento L.A, e 4,80 G.s de amplitude de aceleração do lado do rolamento L.O.A
, conforme inspeções realizadas após a normalização das condições de operação. Este trabalho reforça
ainda mais os conhecimentos do funcionamento de uma peneira vibratória de modelo SH 8’ x 20’DD,
e alerta para a influencia direta da não obediência as tolerâncias dimensionais e geométricas quando
da realização de uma manutenção com confiabilidade.
PROPOSTAS FUTURAS
O estudo de caso em questão abrange a necessidade de ampliação dos conhecimentos de vários assuntos relacionados, entre eles a temperatura pois como afirmado anteriormente ,existe uma grande
influencia da temperatura quando do calculo, dimensionamento de máquinas e equipamentos, A temperatura é um item que interfere no momento de fabricação das maquinas, equipamentos bem como
no momento de inspeções dimensionais. A norma ABNT NBR 6165(2008) que trata da temperatura
de referência para medições industriais de dimensões lineares (padronização), merece maior atenção
e estudo na sua integra.
A norma ABNT NBR 6158(1995), que trata de sistemas de tolerâncias e ajustes deve estar amarrada
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sempre a consulta quanto a norma ABNT NBR 6159 (2008). Tem-se então diante deste uma grande
oportunidade para a elaboração de outro artigo, haja vista a necessidade de maiores conhecimentos
quanto à relação da temperatura nas fabricações, manutenções, inspeções de maquinas, equipamentos
e componentes diversos.
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ESTUDO DE CASO DA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE
SEGURANÇA EM UMA PRENSA HIDRÁULICA CONFORME NR 12
COSTA, I. De O. ; FILHO, J.B.; RISIO, S. Di; FERNANDES, G. F.; GIGO, W.;
Faculdade de Talentos Humanos – FACTHUS – Uberaba – MG
RESUMO - Segurança no trabalho é um tema que tem ganhado cada vez mais espaço no cotidiano
das pessoas, uma vez que este é um assunto de extrema importância e de interesse comum por parte do
empregado e empregador. Mesmo com tantas campanhas de prevenção contra acidentes de trabalho e
fiscalizações, a inclusão da segurança no trabalho ainda é vista por muitas empresas como um gasto e
não se atentam para os risco que seus colaboradores estão expostos em sua jornada de trabalho.
Para uma empresa estar em conformidade com a lei, não é necessário que a mesma faça investimentos
exorbitantes, pois, medidas simples de aplicação da segurança no trabalho podem ser tomadas, e, se
comparado o valor do investimento feito com o custo de um acidente em que pode chegar até dez vezes
mais que o valor investido, mostra claramente a viabilidade de se investir em segurança.
O estudo realizado mostra a adequação de uma prensa hidráulica em conformidade com a norma regulamentadora vigente NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, que rege desde o
projeto até o descarte de máquinas e equipamentos. Prensas hidráulica são considerados equipamentos
de alto risco de operação devido a severidade de seus ferimentos, afim de minimizar esses riscos foram
instalados dispositivos de segurança que possibilita uma operação segura do equipamento, e, a elaboração do procedimento de operação e funcionamento para auxiliar o operador.
Palavras-chaves: Prensas hidráulicas, Segurança, NR 12, Aplicação.
Introdução
A segurança do trabalho é adotada nas empresas como sendo um conjunto de medidas e técnicas aplicadas com a finalidade de preservar e proteger a saúde e a integridade física do trabalhador em seu
ambiente de trabalho, visando redução de acidentes e doenças ocupacionais.
Hoje em dia o tema segurança do trabalho tem ganhado cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas,
mas sendo um tema de extrema importância tanto para o empregador quando para o empregado, ainda
não é recebida a total atenção de ambas as partes, onde na maioria das vezes o interesse pelo assunto
só vem à tona quando ocorre um acidente no trabalho, e onde só são tomadas as devidas providencias,
quando o empregador se deparar com gasto gerado pela ocorrência do acidente que pode chegar até
dez vezes mais do que iria se gasta para adequar-se uma máquina ou equipamento de acordo com as
normas vigentes.
Na ocorrência de um acidente além da lesão sofrida o acidentado leva consigo um trauma psicológico
que é incalculável, pois uma indenização não é capaz de apagar da memória e cena de um acidente,
ou nos casos mais graves e perda de membros do corpo o até mesmo a vida de uma pessoa, isto, sem
contar as pessoas que presenciaram o acidente, e seus familiares que sofrem junto com a vítima. Medidas simples de prevenção contra acidentes pode evitar estes transtornos, mas ainda apesar de todos os
exemplos, a cultura das pequenas e medias empresas visa segurança com um gasto e não investimento,
deixando os operadores a mercê da própria sorte. O investimento em segurança além de favorecer a
operação segura dos equipamentos e do ambiente industrial, agrega para empresa uma visão positiva
dos órgãos fiscalizatórios e da sociedades.
Com o advento das inovações tecnológicas as empresas buscam cada vez mais adequar sua estrutura de
trabalho de modo a tornar seu processo mais produtivo possível. Este anseio proporciona a inserção de
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máquinas e instrumentos de trabalhos com elevada complexidade de operação e tecnologia de ponta,
visando a redução ou eliminação de tarefas pesadas.
No Brasil, apesar de crítico, o segmento da segurança no trabalho está em constante crescimento,
requerendo dos profissionais que nele atuam, alto 14 comprometimento, proativismo e ainda, visão
empreendedora para gerenciar situações de riscos. No entanto, ainda é possível localizar organizações
relapsas à esta situação, seja por falta de informação, desinteresse ou até mesmo com dificuldades no
cumprimento de pontos de melhoria na área de segurança do trabalho.
Objetivo Geral
Este trabalho objetiva demonstrar a aplicação prática de dispositivos de segurança em uma prensa hidráulica conforme especificado na norma regulamentadora 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas
e Equipamentos, e demostrar que esta aplicação representa um investimento para a empresa e não um
custo.
Objetivos Específicos
Como objetivos específicos espera-se com a realização deste trabalho alcançar: a) obtenção de conhecimentos em normas regulamentadoras vigentes no período atual; b) obtenção de domínio técnico da
norma regulamentadora NR 12 – Máquinas e Equipamentos; c) conhecimentos em prensas hidráulicas
e seus referidos riscos operacionais; d) aplicação prática de conhecimentos adquiridos do tema em
estudo.
Justificativa
A justificativa da realização do trabalho proposto se faz com a necessidade de apresentar a importância do investimento em segurança e a necessidade de obedecer as normas regulamentadoras vigentes,
em especial a NR12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS de
extrema importância para os profissionais do ramo de engenharia mecânica por ser um norma que rege
desde a elaboração do projeto até o descarte de todas as máquinas e equipamentos. Outro fator que
oferta a defesa deste projeto é visto no tocante à saúde e integridade física dos profissionais envolvidos
no processo, ligados direto e indiretamente ao estudo em questão.
Operar prensas hidráulicas, apesar de ser uma tarefa repetitiva, requer domínio de técnicas de operação adequadas, inserção de sistemas e cumprimento de procedimentos de segurança a serem seguidos.
Deste modo, o trabalho proposto vem ainda, contribuir cientificamente com o alavancamento do segmento de segurança em prensas hidráulicas, se atentando quanto às orientações impostas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
Outro fator de importância quanto à justificativa de realização desta pesquisa prática foi a identificação
intelectual do perfil do pesquisador com o tema abordado. Acompanhando o desenvolvimento da área
de Engenharia de Segurança do Trabalho acredita-se que este é um mercado em crescente expansão,
exigindo cada vez mais profissionais com domínio de ação e conhecimentos práticos.
Deste modo, se atentando às solicitações futuras do mercado profissional, justifica-se plenamente a
realização do estudo.
Organização do Trabalho
A estruturação da dissertação ocorre de acordo com a necessidade de obtenção de conhecimentos
científicos para a realização do trabalho proposto.
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Assim, o capítulo dois traz como informação principal a abordagem da segurança em ambientes industriais. As condições dos ambientes bem como os riscos presentes nos mesmos serão os temas base
de trabalho deste tópico.
Em complemento às informações referentes à ambientes industriais, o capítulo 3 apresentará as premissas do cenário de regulamentação de normas ligadas ao trabalho. Assim, serão descritos os principais
aspectos de trabalho das normas, bem como o detalhamento da norma em estudo, NR 12 – Segurança
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.
O capítulo 4 do presente trabalho traz ao leitor informações quanto às categorias de risco. Tais categorias são responsáveis por nortearem a aplicação da adequada da norma, através do estabelecimento de
ações preventivas.
Os procedimentos de trabalho e segurança serão abordados no quinto capítulo desta dissertação. Deste
modo, serão apresentadas as checagens e os 17 procedimentos de rotina, bem como treinamentos operacionais, de inspeção, de preparação, de ajustes e de reparos.
O capítulo 6 visa realizar uma breve elucidação referente a ergonomia e sua relação direta à saúde e
segurança do trabalhador.
O sétimo capítulo apresentará conceitos básicos de funcionamento de prensas hidráulicas, com a descrição de seus principais componentes.
O capítulo oito tem como foco abordar os conceitos básicos da aplicação de dispositivos de segurança
a serem empregados em prensas hidráulicas, conforme especificações da NR 12 vigente.
O estudo prático, foco deste trabalho, será descrito no capítulo nove, onde o autor pesquisador abordará informações como o estado inicial do equipamento em estudo, análise de risco do mesmo, o projeto de melhoria de segurança no equipamento, investimento realizado, situação final do equipamento.
O capitulo dez apresentará as argumentações do autor pesquisador quanto ao projeto desenvolvido,
além de expor os resultados, benefícios e futuros aprimoramentos no mesmo.
A conclusão e as considerações finais serão apresentadas nos capítulos onze e doze finalizando o trabalho proposto.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a realização do trabalho proposto é a concretização de uma pesquisa de
caráter científico para a obtenção de conhecimentos técnicos auxiliares na execução do trabalho. Esta
pesquisa contará com artigos virtuais, bibliografias e materiais técnicos relacionados à segurança do
trabalho, normas regulamentadoras, NR – 12, dispositivos de segurança, aplicação prática da segurança no ambiente industrial.
Para a realização do estudo de caso, a metodologia adotada será a captação de informações técnicas
do equipamento no campo a fim de documentar a situação inicial do mesmo, elaboração da análise de
risco, elaboração da proposta de melhoria a ser desenvolvida, e os investimentos gerados na aplicação
prática do projeto.
FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
Segurança em ambientes industriais
Neste capítulo serão abordadas as principais informações referentes à segurança em ambientes industriais. Assim serão relatadas as particularidades do ambiente industrial bem como os riscos, presentes
no mesmo, que podem vir a comprometer a saúde e integridade física do trabalhador.
O Ambiente Industrial
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O surgimento das indústrias trouxe grande desenvolvimento à economia do país. Acompanhando este
advento tecnológico houve a migração de mão-de-obra do campo para as operações industriais, proporcionando o desenvolvimento das cidades e o enriquecimento das organizações.
Para o trabalhador esta prática representava grandes chances de crescimento, uma vez que era o seu
trabalho o grande responsável pelo destaque da organização (VILELA, 2001). Nasciam-se assim os
processos manufaturados, em série, que até então ofertavam significativos índices de segurança em
operações. A figura 1 ilustra estes processos.

Figura 1 – Processo de manufatura – indústria de tecidos.
Fonte: Vilela, 2001. 19.

Era possível considerar que problemas de ordem ambiental, de segurança e saúde ocupacional possuíam dimensões insignificantes, uma vez que a população era pouco concentrada e ainda, os níveis
produtivos das organizações eram relativamente baixos.
Após a Revolução Industrial, ocorrida em meados do século XVIII inicialmente na Inglaterra, as
máquinas passaram a ocupar o lugar dos trabalhadores proporcionando ganhos de produtividade, padronização e operacionais às empresas (VILELA, 2001).
O trabalhador que antes compunha totalmente a cadeia produtiva passou a dividir espaço com as
máquinas, sendo colocado em segundo plano. Era responsabilidade dos indivíduos no processo apenas
operar o equipamento de trabalho, sem as devidas orientações. Em decorrência do despreparo da mãode-obra para operação, da ausência de acompanhamento técnico ao longo do processo, da inexperiência de trabalhos com máquinas ocorriam com frequência acidentes de trabalho.
A adoração das máquinas teve efeito negativo nos trabalhadores, fazendo com que os índices de motivação e desenvolvimento pessoal sofressem quedas, comprometendo por tempos o crescimento da
população (VILELA, 2001).
Anteriormente, em processos manufaturados, o trabalhador era exposto a mínimas condições inseguras de operação, no entanto, com a inclusão das máquinas no ambiente de trabalho estes índices se
elevaram ao máximo comprometendo os níveis de segurança dos processos.
Na atualidade, este cenário encontra-se alterado. O segmento de segurança no trabalho recebe significativo destaque organizacional. A segurança que antes era focada nas máquinas e equipamentos atende
às necessidades dos trabalhadores quanto à saúde e integridade física e mental dos indivíduos.
Riscos em Ambientes Industriais
Riscos ambientais de acordo Vilela (2001) são definidos como aqueles causados por agentes físicos,
químicos ou biológicos, estando presentes nos ambientes de trabalho, são capazes de proporcionar
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danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, concentração, intensidade ou tempo de exposição.
Em uma organização é possível se encontrar uma enorme variabilidade de riscos que podem comprometer a saúde e o bem estar dos trabalhadores. Os riscos podem recebem a seguinte classificação:
• Riscos físicos: são agentes de riscos físicos algumas formas de energia as quais os colaboradores
podem ser expostos tais como: calor, frio, ruído, radiação, pressão, vibração;
• Riscos de acidentes: são agentes que colocam o colaborador em situação vulnerável como, por
exemplo: a probabilidade de incêndio, máquinas e equipamentos sem proteção, arranjo e armazenamento físico inadequado.
• Riscos ergonômicos: agentes ou situações que possam afetar as características psicofisiológicas do
colaborador tais como: movimentos repetitivos, levantamento de peso, postura inadequada, monotonia;
• Riscos biológicos: situações onde ocorre a exposição dos indivíduos à agentes biologicamente nocivos, por exemplo: bactérias, vírus, fungos.
• Riscos químicos: situações onde qualquer agente químico possa penetrar no organismo do colaborador por qualquer meio, como inalação, contato com a pele, ingestão acidental.
A figura 2 representa a classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua
natureza e padronização das cores correspondentes.

Figura 2 – Principais riscos ocupacionais em grupos.
Fonte: Gomes, 2011.

CATEGORIAS DE RISCOS
De um ponto de vista puramente funcional quanto mais eficiente uma máquina realiza suas tarefas
de processamento de material, então melhor ele é. Mas para uma máquina ser viável, ela deve ser,
também, segura. Na realidade a segurança deve ser considerada uma preocupação básica; isto inclui a
segurança e equipes e ambiente (ROCKWELL AUTOMATION, 2012).
Ao levar em consideração que cada máquina possui seus respectivos riscos, é necessário tomar medi81

das para abordar todos os seus perigos. Existe diversos métodos para reduzir e avaliar os riscos eminentes, há três métodos básicos que devem ser considerados na seguinte ordem:
• Eliminar ou reduzir os riscos tanto quanto possível;
• Tomar as medidas de proteções necessárias em relação aos riscos que não podem ser eliminados;
• Informar os usuários dos riscos residuais, devido a qualquer deficiência das medidas de proteção
adotadas, indicar se qualquer treinamento específico for requisitado e especificar qualquer necessidade
de fornecer equipamento de proteção individual.
A NBR 14009 - (Princípios para apreciação de riscos), traz de uma maneira simples um diagrama para
referenciar a categoria de risco em que a máquina se enquadra. Esse método indica a categoria apropriada como ponto de referência para projeto das diversas partes relacionadas à segurança dos sistemas
de comando, a seleção destas categorias, é necessário que seja baseado na apreciação de riscos total
da máquina.
Outro fator relacionado à segurança do sistema de comando é a quantificação do risco, mas por ser
muito complexo este é usado apenas como contribuição na redução do risco incorporado junto ao segurança dos sistemas de comandos. O proposto método fornece apenas uma estimativa da redução do
risco, orientando o projetista a escolher a categoria de segurança que melhor atende as especificações
da máquina.
Este método pode ser utilizado para avaliação de máquinas usadas para certificar a conformidade do
equipamento segundo especificações de segurança das normas vigente. Entretanto, este é apenas um
aspecto entre outros fatores que irão contribuir para a avaliação de conformidade da máquina e certificar-se que todos os requisitos de segurança tenha sido atingida. Para obter sucesso na adequação da
máquina ou no projeto de segurança é necessário também; qualidade e confiabilidade nos componentes
utilizados, na mão de obra empregada e na posterior utilização do sistema de segurança.
A figura 3 exemplifica melhor como é feita a avaliação do risco para obter a respectiva categoria de
risco.

Figura 3 - Método de Identificação e Seleção da Categoria de Segurança.
Fonte: NBR 14009, 1997.

Onde:
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•
S – Severidade do Ferimento:
S1 LEVE (normalmente reversível).
S2 GRAVE (normalmente irreversível).
•
F – Frequência e Tempo de Exposição:
F1 RARO (relativamente frequente e/ou baixo tempo de exposição).
F2 FREQUENTE (até continuo e/ou tempo de exposição longo).
•
P – Possibilidade de Evitar o Perigo:
P1 POSSÍVEL (sob condições especificas)
P2 NÃO POSSÍVEL.
A severidade do dano deve ser testada como:
•
FATAL.
•
GRAVE: (normalmente irreversível). Invalidez permanente, perda de visão, amputação de
membros, danos respiratórios entre outros fatores que podem levar até mesmo a óbito. O fator principal para evitar o perigo e saber se ele pode ser reconhecido e quando pode ser evitado antes de levar a
um acidente, podendo ser diretamente identificado por suas características físicas ou por meios técnicos.
•		
SÉRIO: (normalmente reversível). Queimaduras, fraturas, perda de consciência.
•
LEVE: cortes, escoriações, abrasões leves.
A frequência de exposição ao perigo pode ser classificada como:
•
FREQUENTE: muitas vezes por dia.
•
OCASIONAL: diariamente.
•
RARAMENTE: semanalmente ou menos.
Possibilidade de evitar o perigo:
•
P1: deve ser selecionado quando houver chance real de evitar um acidente ou de reduzir o
efeito de mesmo.
•
P2: deve ser selecionado quando não houver possibilidade de evitar o perigo.
O fator principal para evitar o perigo e saber se ele pode ser reconhecido e quando pode ser evitado
antes de levar a um acidente, podendo ser diretamente identificado por suas características físicas ou
por meios técnicos.
Sistemas de Controle Relacionados à Segurança
Um sistema de controle relacionado à segurança é definido por:
É a parte do sistema de controle de uma máquina que previne a ocorrência de uma condição perigosa.
Isto pode ser um sistema dedicado separado ou pode ser interligado com o sistema de controle da
máquina normal. Sua complexidade variará de um sistema simples típico até um sistema composto
tendo dispositivos simples e complexos (Rockwell Automation, 2012).
Para estabelecer a categoria de risco em que um sistema de controle se enquadra é preciso saber o
seu grau de complexidade estabelecido de acordo com a NBR 14009 – Princípios para Apreciação de
Risco, e segundo Rockwell Automation (2012), são divididas em cinco categorias, sendo elas B, 1, 2,
3 e 4.
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Categoria de Risco B
•

Resumo dos Requisitos:

Em si não tem nenhuma medida especial para segurança, mas ela forma a base para as outras categorias. As peças relacionadas aos sistema de controle ou seus equipamentos de proteção, bem como seus
componentes devem ser, projetados, construídos, selecionados, montados e combinados de acordo
com as normas vigentes para que possam suportar a influência esperada. Apesar de não ter nenhuma
medida especial de segurança, esta categoria forma base para as outras categorias.
•

Comportamento do Sistema:

Quando a falha ocorre, ela pode levar à perda da função de segurança.
•

Princípio:

Pela seleção de componentes, em direção à prevenção de falhas.

Figura 4 – Esquema de Ligação Categoria B.
Fonte: CIESP, 2010.

Categoria de Risco 1
•

Resumo dos Requisitos:

Apresenta condições mínimas de segurança, aplica-se esta categoria em situações que a máquina é
dotada de proteções mecânicas fixas ou móveis ligadas à chave de intertravamento e sem relé de segurança, tem como garantir o funcionamento da máquina somente com a proteção mecânica fechada.
•
Comportamento do Sistema: Como descrito para a categoria B, mas com maior credibilidade
da função relacionada à segurança.
•
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Princípio: Pela seleção de componentes, em direção à prevenção de falhas.

Figura 5 – Esquema de Ligação Categoria 1.
Fonte: CIESP, 2010.

Categoria de Risco 2
•

Resumo dos Requisitos:

Esta categoria já se aplica relé de segurança, que evita a partida em caso de uma falha detectada. A
sua principal característica é a detecção e correção das falhas além de preveni-las. A verificação ocorre
através da utilização de chave de segurança com duplo canal, liberando o dispositivo de partida somente após a confirmação e o processamento das informações geradas pelo relé de segurança e ainda
deve ser verificada a sua função de segurança em intervalos adequados pelo sistema de comando da
máquina.
•

Comportamento do Sistema:

A perda da função de segurança é detectada pela verificação. A ocorrência de uma falha pode levar à
perda da função de segurança entre os intervalos de verificação.
•

Princípio:

Pela estrutura, em direção à detecção de falhas.
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Figura 6 – Esquema ilustrado categoria 2.
Fonte: CIESP, 2010.

Categoria de Risco 3
•

Resumo dos Requisitos:

Esta categoria é frequentemente adequado para aplicações com estimativas de risco mais elevadas.
É uma sistema de duplo canal, que é totalmente monitorado, ao ser detectada falhas ou abertura de
proteções a alimentação do relé de emergência é cortada paralisando qualquer atividade na máquina e
é somente possível ser retomada as atividade se o relé de segurança for resetado de forma manual, ou
seja, quando pressionado o botão rearme no painel ne operação da máquina.
•

Comportamento do Sistema:

Quando uma única falha ocorre, a função de segurança é sempre acionada. Algumas, mas não todas as
falhas serão detectadas. Um acumulo de falhas pode levar à perda da função de segurança.
•

Princípio:

Pela estrutura, em direção à detecção de falhas.

Figura 7 – Esquema ilustrado categoria 3.
Fonte: CIESP, 2010.

Categoria de Risco 4
•

Resumo dos Requisitos:

Esta categoria é utilizada em máquinas consideradas de alto risco, e, requisitam que a função do
sistema de segurança ainda seja fornecida até com acumulo de falhas não detectadas. O seu meio de
monitoração é feito de forma continua ou de alta frequência. Estas técnicas são viáveis e frequentemente utilizadas para monitorar componentes eletrônicos de estado sólido, encontrada em subsistemas
autônomos, como as cortinas de luz.
•
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Comportamento do Sistema:

Quando uma falha ocorrer, a função de segurança é sempre acionada. As falhas serão detectadas a
tempo de evitar perda da função de segurança. O sistema de segurança é auto monitorado, quando uma
falha ocorre, o sistema para ou desliga a máquina involuntariamente.
•

Princípio:

Pela estrutura, em direção à detecção de falhas.

Figura 8 – Esquema ilustrado categoria 4.
Fonte: CIESP, 2010.

PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA
Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição
detalhada de cada tarefa passo a passo, a partir da análise de risco. Ao início de cada turno de trabalho
ou após nova preparação da máquina ou equipamento, o operador deve efetuar inspeção rotineira das
condições de operacionalidade e segurança e, se contatadas anormalidades que afetem a segurança, as
atividades devem ser interrompidas, com a comunicação ao superior hierárquico (MTE – Ministério
do Trabalho e Emprego, 2013).
Serviços em máquinas e equipamentos que envolvam riscos de acidentes de trabalho devem ser planejados e realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho e segurança, sob supervisão
e anuência expressa de profissional habilitado ou qualificado, desde que autorizado e devem ser precedidos de ordens de serviço denominação oficial para essas instruções. Apesar de ser uma obrigação
legal das empresas o preparo e expedição dessas instruções, existe uma carência muito grande deles
em muitas empresas e estabelecimentos (ZOCCHIO, 2002).
Segundo Zocchio (2002), cabe ao SESMT – Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho ou na ausência deste a CIPA – Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, do estabelecimento a
obrigação de planejar suas atribuições, de modo a implantar ordens de serviços especificas para todas
as atividades da empresa. As ordens de serviços por se tratar de assunto técnico estes setores contam
também com o auxílio dos supervisores das atividades a serem contempladas com as instruções.
De acordo com o item 12.130 e 12.130.1 da norma em estudo, devem ser elaborados procedimentos de
trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo,
a partir da análise de risco. Os procedimentos deve ser elaborado pela empresa, e, não podem ser as
únicas medidas de proteção adotadas para se prevenir acidentes, sendo considerados complementos e
não substitutos das medidas de proteção coletivas necessárias para a garantia da segurança e saúde dos
trabalhadores.
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Quadro 1 - Planilha para registro de análise de segurança.
Fonte: Segurança em Trabalho com Maquinaria. 2002.

Capacitação
De acordo com Zocchio (2002), por mais simples que seja a máquina ou o processo em que a mesma
é empregada, quem vai operá-la deve estar preparado para um desempenho seguro, com qualidade, e
produtividade. Para isso, cada operador deve conhecer a finalidade da máquina, seus mecanismos e os
pontos que podem gerar acidentes ou doenças ocupacionais.
Saber identificar os dispositivos de segurança existentes, suas finalidades e como manipulá-los, dominar bem os sistemas de regulagem e outros sistemas necessários à segurança e à operação. Identificar
problemas, ou apenas indícios de problemas apresentados pela máquina, como ruídos estranhos, vibrações anormais, superaquecimento, e, demais anomalias que a máquina possa apresentar que não faça
parte de sua rotina de funcionamento (ZOCCHIO, 2002).
Segundo o MTE – Ministério do trabalho e Emprego, é função do empregador que promova a capacitação dos colaboradores de acordo com cada função exercida sem qualquer custo para o operador, a
carga horária deverá ser compatível e suficiente para que sejam desenvolvidos satisfatoriamente os
conteúdos teóricos e a parte prática, sendo necessário o registro do conteúdo do programa de treinamento, a qualificação dos instrutores, o controle de presença e a avaliação.
Conteúdo Programático Mínimo
Segundo Conteúdo Programático da Capacitação da norma vigente em estudo:
1.
A capacitação para operação segura de máquinas deve abranger as etapas teórica e prática, a
fim de permitir habilitação adequada do operador para trabalho seguro, contendo no mínimo:
a) descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e equipamento e as proteções
específicas contra cada um deles;
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b) funcionamento das proteções; como e por que devem ser usadas;
c) como e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida, e por quem, sendo na maioria dos
casos, somente o pessoal de inspeção ou manutenção;
d) o que fazer, por exemplo, contatar o supervisor, se uma proteção foi danificada ou se perdeu sua
função, deixando de garantir uma segurança adequada;
e) os princípios de segurança na utilização da máquina ou equipamento;
f) segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes;
g) método de trabalho seguro;
h) permissão de trabalho; e
i) sistema de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento durante operações de inspeção,
limpeza, lubrificação e manutenção.
1.1.
A capacitação de operadores de máquinas automotrizes ou autopropelidas, eve ser constituída
das etapas teórica e prática e possuir o conteúdo programático mínimo descrito nas alíneas do item 1
deste anexo e ainda:
a) noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho;
b) noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos;
c) medidas de controle dos riscos: EPC e EPI;
d) operação com segurança da máquina ou equipamento;
e) inspeção, regulagem e manutenção com segurança;
f) sinalização de segurança;
g) procedimentos em situação de emergência;
h) noções sobre prestação de primeiros socorros.
1.1.1. A etapa prática deve ser supervisionada e documentada, podendo
ser realizada na própria máquina que será operada.
a) tipos de prensas e equipamentos similares;
b) princípios de funcionamento;
c) sistemas de alimentação;
d) sistemas de proteção;
e) possibilidades de falhas em prensas e equipamentos similares;
f) tipos de estampos e matrizes e os meios de fixá-los às prensas e
equipamentos similares;
g) riscos e responsabilidades no manuseio, troca, movimentação e
armazenagem dos estampos e matrizes;
h) lista de checagem de montagem (chek-list);
i) responsabilidade do operador;
j) responsabilidade da chefia imediata;
k) sistemas de retenção mecânica -calços de segurança;
l) manutenção;
m) aula prática;
n) primeiros socorros.
O processo de capacitação deverá ser registrado por escrito e realizado antes que o operador assuma
suas funções, devendo ser reciclado periodicamente.
A capacitação deverá ocorrer sempre que houver modificação no quadro funcional (troca de função,
empréstimos, promoções, por exemplo) e atualizações tecnológicas.
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ERGONOMIA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
De acordo com a NR12, desde o projeto até a operação das máquinas e equipamentos, deve-se respeitar os aspectos ergonômicos visando sempre a saúde e a integridade física do operador em seu
posto de trabalho. No item 12.94 da norma em estudo traz um dos fatores importantes que é a redução
da exigência de força, extensão, preensão, torção ou flexão dos segmentos do corpo humano (MTE –
Ministério do Trabalho e Emprego, 2013).
O desconforto, cansaço, falta de atenção, fadiga e stress durante a jornada de trabalho pode ser considerado um fator de grande contribuição para a ocorrência de um acidente de trabalho onde, dependendo
do tipo de operação, o mesmo pode ser fatal.
Para garantir a padronização adequada referente a ergonomia do maquinário da empresa, o empregador
deve obedecer os incisos referente ao item 12.95 da norma em estudo, onde, os comandos das máquinas
e equipamentos devem ser projetados, construídos e mantidos com observância aos seguintes aspectos:
a) localização e distância de forma a permitir manejo fácil e seguro;
b) instalação dos comandos mais utilizados em posições mais acessíveis ao operador;
c) visibilidade, identificação e sinalização que permita serem distinguíveis entre si;
d) instalação dos elementos de acionamento manual ou a pedal de forma a facilitar a execução da
manobra levando em consideração as características biomecânicas e antropométricas dos operadores;
e) garantia de manobras seguras e rápidas e proteção de forma a
evitar movimentos involuntários.
A ergonomia trata particularmente dos limites que a estrutura, a força, a forma e as funções do organismo humano impõem ao trabalho que pode realizar sem riscos de comprometer a sua estrutura física.
Assim, a ergonomia é importante na operação de todas as máquinas da empresa que requer a intervenção de operadores.
CONCEITO BÁSICO DE PRENSA HIDRÁULICA
Tais prensas são normalmente utilizadas em operações de repuxo profundo, pois possuem as maiores
capacidades de força de estampagem. As prensas hidráulicas têm como características a força constante em qualquer ponto do curso do martelo e possuem, geralmente, o corpo em forma de “H”, com
duas ou quatro colunas, com mesa fixa ou regulável, horizontal ou inclinada, podendo ter inúmeras
outras características adicionais, como duplo e triplo efeito.
Quando acionadas, através de um pedal elétrico, pneumático ou hidráulico, ou comando bimanual, o
martelo recebe o movimento de um ou mais cilindros hidráulicos que se deslocam pela ação do fluído
(óleo) que é injetado por bombas hidráulicas de alta pressão e motores potentes. Seu movimento, na
maioria das vezes, é lento e, pode ser interrompido a qualquer momento do ciclo de trabalho.
As PH, por suas características peculiares, podem apresentar falhas como:
•
Avanço involuntário (válvula pilota sozinha);
•
Falha no comando das válvulas (não desligam);
•
Queda do martelo.
As PH podem possuir modo de acionamento contínuo com o uso de alimentadores automáticos; nesta
condição, os riscos de acidente são maiores, já que não existe comando do homem para a execução do
ciclo.
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA APLICADOS EM PRENSAS HIDRAULICAS
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São diversos os motivos que justificam a instalação de dispositivos de segurança em máquinas e outros equipamentos Zocchio (2002), com o objetivo de prevenir acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Entre eles estão em destaque os seguintes:
•
O número de perigo inerentes às características de máquina é muito grande;
•
As máquinas desprovidas dos dispositivos apropriados de segurança é responsável por muitas
lesões graves, mutilações e até mesmo óbito;
•
Está comprovada a eficácia desses dispositivos na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais;
•
As empresas têm a obrigação legal de pôr em uso nos estabelecimentos somente máquinas e
equipamentos seguro, bem instalados e mantidos em boas condições operacional, e, que estejam em
conformidade com as normas vigentes;
•
A preservação da higidez dos colaboradores é para a empresa, além de uma obrigação institucional, ética e moral, um desafio socioeconômico, para os colaboradores e seus familiares e para a
própria sociedade.
Os prazos citados citado no item 12.39 já expiraram, pois começaram a ser contados a partir de 17 de
Dezembro de 2010. Isto implica que qualquer máquina ou equipamento não pode após o vencimento
dos prazos não podem estar em funcionamento ou comercialização, como mostra no quadro 2:

Quadro 2 – Prazos para adequação.
Fonte: Portaria N°197, MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com MTE – Ministério do Trabalho e Emprego (2013), tudo que se espera dos dispositivos
de segurança aplicados em máquinas subordina-se aos seguintes requisitos:
•
Proteger eficazmente os operadores de uma mesma máquina ou equipamento;
•
Proteger, também de forma eficaz, outras pessoas, como auxiliares da operação, ou que por
alguma razão se aproximem do ponto de operação;
•
Ser à prova de erros ou de descuidos dos operadores;
•
Ser à prova de remoção indevida ou de alimentação;
•
Permite limpeza e lubrificação conforme a necessidade da máquina sem comprometer a segu91

rança dos operadores envolvidos nesta atividade;
Os dispositivos de segurança podem ser classificados em dois grupos sendo eles, dispositivos mecânicos e elétricos, e devem fazer parte das máquinas e equipamentos e não podem ser considerados itens
opcionais para qualquer fim. Os tópicos anteriores trazem de um modo geral os dispositivos de segurança que podem ser utilizados para garantir maior proteção ao operador, lembrando que os EPC’s –
Equipamentos de Proteção Coletiva por si só não previne completamente o operador contra uma lesão
ou acidente de maior gravidade. Para garantir uma operação segura da máquina é necessário que o
mesmo esteja capacitado, seguindo todos os passos da instrução de processo e de segurança e usando
os EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual adequados para determinada função.
Exemplos de componentes a serem utilizados em uma aplicação são apresentados na figura 9.

Figura 9 – Dispositivos de Segurança.
Fonte: Manual de instalação WEG, 2010.

Dispositivos de Segurança Mecânico
De acordo com a norma ABNT NBR13928 – Proteções Fixas e Móveis, trata-se do tipo de anteparo
que se interpõe entre o perigo e os operadores e permanece estático de modo a garantir a segurança
exigida. Este tipo é empregado quando não há necessidade de intervenção operacional do trabalhador
na parte interna em que o perigo fica por ela confinado. As aplicações mais comuns são para isolar
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perigos típicos dos mecanismos de transmissão de força, movimento e de outras máquinas em geral.
É o tipo de proteção que mais encontra aplicação nas máquinas, embora tenha aplicação também em
alguns pontos de operação.
Proteção Fixa
É o tipo de barreira posicionada e fixada na máquina ou em outro equipamento, de forma a impedir
que dedos, mãos ou outras partes do corpo do trabalhador venha a ter contato com a zona de perigo.
A fixação é, em geral feita por meio de parafusos. Isto porque a sua remoção pode ser necessária para
serviços de rotina como, reparos, ajustes e limpeza. Mesmo sabendo que a remoção da proteção não é
frequente e que a sua fixação deve ser resistente a vibrações, convém que o meio de fixa-la seja o mais
simples possível para evitar a tenção de não recoloca-la no seu devido lugar por ser trabalho complicado ou demorado.
Proteção Móvel
É o tipo de barreira que se movimenta em dado momento da operação e se interpõe entre o operador e
a zona de perigo, impedindo o alcance do ponto perigoso durante o período crítico da operação. É aplicada em operações que requerem a abertura da área de perigo a cada ciclo operacional da máquina, ou
algum tipo de intervenção no equipamento quando o mesmo estiver funcionando para realizar reparo,
manutenção e preparação.
As barreiras devem ser dotadas de dispositivos de intertravamento conjugado com seu sistema de
segurança. A abertura de qualquer parte da proteção deve implicar a paralização imediata do funcionamento da máquina, e o seu religamento só deverá ocorrer por meio de rearme manual.
Ferramenta Fechada
Esse tipo de proteção age de modo que o operador não tem acesso a zona de perigo da máquina,
geralmente utilizada quando não possibilidade de implantar um sistema de segurança eficaz ou pelo
fato de não ocorrer o pronta paralisação do movimento da máquina. Para implantação deste sistema é
indicado que seja durante a fase de projeto e confecção da ferramenta, a sua adaptação pode ser feita
em ferramentas existentes, mas deve-se observar se não irá gerar riscos adicionais (ZOCCHIO, 2002).
Calço de segurança – CA
O calço de segurança é encontrado na cor amarela e geralmente fixado à máquina, em seu ponto de
fixação deve possuir um sistema de intertravamento de forma que durante a sua utilização a máquina
não possa ser ligada até que o mesmo volte para seu lugar do origem. Em situações que a utilização
do calço de segurança não seja possível, deve ser adotada medidas alternativas que garantem o mesmo
resultado. Este sistema foi projetado em especial para a retenção mecânica em prensas, travando o
martelo da prensa na troca de matrizes conformadoras, ajuste ou manutenção.
Dispositivos de Segurança Elétricos
Conforme especificado no item 12.12 da norma em estudo. As instalações elétricas das máquinas e
equipamentos devem ser projetadas e mantidas de modo a prevenir, por meios seguros, os perigos de
choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidentes, conforme previsto na NR 10. Os dispositivos de segurança elétricos descritos nos itens seguintes podem ser vistos na figura 10.
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Figura 10 – Dispositivos de Segurança.
Fonte: Manual de instalação WEG, 2010.

Chave de Segurança
Componente associado a uma proteção utilizado para interromper o movimento de perigo e manter a
máquina parada enquanto a proteção ou porta estiver aberta, com contato mecânico - físico, como as
eletromecânicas, ou sem contato, como as ópticas e magnéticas. Deve ter ruptura positiva, duplo canal,
contatos normalmente fechados e ser monitorada por interface de segurança. A chave de segurança não
deve permitir sua manipulação - burla por meios simples, como chaves de fenda, pregos, fitas entre
outros artifícios que possam causar o mesmo efeito, (MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, 2013).
Cortinas de Luz
De acordo com Zocchio (2002), as cortinas de luz é aplicada em pontos de perigo para as mãos e dedos, ou outra parte do corpo, em máquinas ou equipamentos que interrompem o movimento imediatamente após cortar a barreira ótica, se pelo menos um feixe da radiação infravermelha for interrompido
a máquina para.
Segundo Rockwell Automation (2012), para determinar a aplicação das cortinas de Luz de Segurança,
é necessário antes fazer a análise de risco para determinar a categoria em que se enquadra a máquina,
após determinada deve:
1. Identificar cada perigo individual no equipamento a ser protegido
2. Determinar se a máquina pode ser parada em qualquer ponto de seu êmbolo ou ciclo;
3. Identificar o que deve ser protegido: dedos, mãos, membros, corpo;
4. Calcular a distância de segurança;
5. A cortina de luz deve cercar toda a zona de perigo, não podendo ficar acima, abaixo ou ao redor do
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perigo.
•

Fórmula EN 999 para Distância de Segurança:

EN 999 ou ISO13855 – Velocidade de aproximação de partes do corpo – Distância de Segurança, é a
norma europeia que lida com o posicionamento do equipamento em relação à velocidade de aproximação de partes do corpo humano.
Cuja fórmula é:
S = (K x T) + C
Onde:
•
S – a distância mínima em mm da zona de perigo ao campo de detecção da cortina de Luz.
•
K – 1600 (sugerido). Este parâmetro é baseado em dados de pesquisa mostrando que é razoável
assumir uma velocidade de aproximação de pelo operador de 1600 mm/s. as circunstâncias de atual
aplicação necessitam ser levadas em conta. Como regra geral, a velocidade de aproximação variará de
1600 a 2500 mm/s.
•
T – o tempo total de parada do sistema, ou seja, o tempo em segundos do início do sinal de
parada até a interrupção do perigo.
•
C – é uma distância adicional, em milímetros, com base na profundidade de entrada na área de
perigo. Isto dependerá se é possível alcançar por cima, ao redor ou através da cortina de luz antes dos
contatos da chave estarem abertos.
Comando Bimanual
Dispositivo de comando bimanual: dispositivo que exige, ao menos, a atuação simultânea pela utilização das duas mãos, com o objetivo de iniciar e manter, enquanto existir uma condição de perigo,
qualquer operação da máquina, propiciando uma medida de proteção apenas para a pessoa que o atua
(MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, 2013).
Contatores
O contator funciona desempenhando a função de relé de alta potência, é um dispositivo mais utilizado
nas indústrias. No caso de máquinas e equipamentos é utilizado para acionar motores trifásicos entre
outros dispositivos que demanda maior potência. Atendendo especificações das normas vigentes, o
contator pode ser acionado por baixa voltagem sem que aja contato com ligação de alta potência.
ESTUDO DE CASO
Fabricada pela MUDREI – Industria e Manutenção Hidráulica, a prensa em estudo possui aproximadamente dez anos de uso e a mesma não saiu de fábrica com os EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva, apropriados para garantir a integridade física do operador e um funcionamento seguro da máquina.
A partir da publicação da portaria N° 197, de 17 de Dezembro de 2010, a NR12 passou a vigorar, sob
constante redação desta portaria, foi estipulado os prazos para a adequação de todas as máquinas e equipamentos em funcionamento nas indústrias e comércios, (MTE – Ministério do Trabalho e Emprego,
2013).
Prensas e Similares são considerados pelo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, como sendo da
alto risco pela severidade dos ferimentos que na maioria das fezes são irreversível trazendo muitos
transtornos tanto ao acidentado quando aos seus familiares.
A prensa em estudo possui capacidade máxima de prensagem de 12T (12 mil quilos de pressão pico
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máximo), no entanto a prensa opera com carga nominal de 7,5T (7500 quilos de pressão), utilizada
para a pré-montagem de rotores para motor elétrico. O processo de fabricação das peças requer uma
alimentação manual da matéria prima no dispositivo de prensagem no qual a exposição ao risco é
grande, e, para minimizar os riscos referente ao processo e atender os requisitos de segurança exigidos
por lei, foi instalado à prensa dispositivos de segurança categoria 4 e proteção adequada.
Avaliação Inicial da Prensa Hidráulica
Toda máquina e equipamento devem possuir placa de identificação contendo informações sobre sua
capacidade / potência, ano de fabricação, lote além de conter um inventário que deve ser mantido
sempre atualizado pela empresa contendo sua localização na planta baixa, sistema de segurança além
das características de funcionamento e operação da máquina. A tabela 1 traz as informações referente
a prensa em estudo.

Tabela 1 – Dados Técnicos da Prensa em Estudo.
Fonte: Placa de identificação fixada à prensa.

Saber todos os dados referente à máquina é muito importante para determinar o tipo de serviço que
pode ser realizado sem que sobrecarregue o sistema e a estrutura da máquina ou do ferramental utilizado podendo causar acidentes ou a quebra do equipamento trazendo perda na produção ou danos ao
operador ambos geradores de custos para a empresa.
Além da placa de identificação sobre seus dados técnicos, outro documento importante para se obter
um maquinário adequado para cada processo, é o check list, um documento que pode ser elaborado
pela empresa por profissionais capacitados para este fim, e podem ser adaptados para diversas aplica96

ções. Como pode ser observado no quadro 3 o Check List contendo informações sobre os dispositivos
de segurança a serem avaliados na prensa em estudo e ilustra um exemplo de check list.
Conforme especificado na item 12.4 da norma NR12 vigente, as medidas de proteção devem ser
adotadas na seguinte ordem de prioridade:
1. Medidas de proteção coletiva, onde o problema deve ser sanado na fonte, podendo ser do tipo ruídos, alta temperatura, ou até mesmo a projeção de peças ou material utilizado no processo causando
danos não só ao operador mais também a terceiros, este método de proteção é conhecido com EPC –
Equipamentos de Proteção Coletiva.
2. Medidas administrativas ou de organização do trabalho: essas medidas são realizadas através de instruções de processo, treinamento, procedimento de operação do maquinário e constante monitoração
do ambiente fabril.
3. Medidas de proteção individual: essa medida protege somente o operador que esteja utilizando o
EPI – Equipamento de Proteção Individual adequado para o processo, não trazendo proteção para
terceiros.
Avaliando as medidas de proteções, pode-se dizer que para uma operação segura da máquina se faz
não só com os dispositivos de segurança integrados à máquina, deve ser lavado em consideração também os três pilares básicos da segurança que são, Proteções adequadas, Procedimento e Capacitação.
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Quadro 3 – Check List de Segurança da Prensa.
Fonte: Modificado pelo autor.
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Como pode observar no quadro 3, a prensa em estudo não possuis os dispositivos de segurança categoria 4 como especificado para prensas hidráulica conforme as normas vigentes, trazendo riscos diretos
para o operador e indiretos aos terceiros. Onde na figura 11 é possível visualizar alguns pontos de não
conformidade demarcados para maior entendimento.

Figura 11 – Vista frontal da prensa.
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2013.

NÃO CONFORME:
1. Sem Cortina de Luz de Segurança e Proteção Fixa inadequada;
2. Sistema de armazenagem de matéria prima não Ergonômico;
3. Lubrificante utilizado no processo em local inadequado;
4. Parte do ferramental utilizado em outro dispositivo de prensagem em local não apropriado;
5. O dispositivo de conformação utilizado no processo não atendia toda a etapa do processo sendo
necessária a utilização de outra prensa aumentando ainda mais o tempo de exposição ao perigo.
Segundo especificado no sistema de segurança nas zonas de prensagem, disposto no anexo VIII da
norma em estudo do subitem 2.1.1. Havendo possibilidade de acesso a zonas de perigo não supervisionadas pelas cortinas, devem existir proteções fixas ou móveis dotadas de intertravamento, conforme itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma.
Os materiais referente ao processo devem ser posicionados de altura adequada para garantir boas
condições de postura, visualização, movimentação e operação a fim de evitar movimentos que posam
causar desconforto ao operador.
Outro fator importante a ser observado é referente a utilização do ferramental utilizado no processo,
onde todos devem ser armazenados em local específico.
Outro ponto da máquina em estudo que merece uma atenção redobrada é o painel elétrico, representado pela figura 12.
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Figura 12 – Vista interna do painel elétrico.
Fonte: Arquivo Pessoal do Autor.

NÃO CONFORME:
1. Sem aterramento na tampa do painel elétrico.
2. Uma tampa de tomada foi encontrada dentro do painel elétrico.
3. Componentes elétricos soltos dentro do painel, podendo comprometer o funcionamento da máquina,
gerar curto-circuito ou até mesmo causar uma descarga elétrica operador pois o painel não possui aterramento.
Os painéis elétricos das máquinas e equipamento para atender os requisitos mínimos de segurança
devem possuir a sua porta de acesso permanentemente fechada, proteção e identificação dos circuitos,
sinalização de perigo de choque elétrico e restrição de acesso por pessoa não autorizada, além de ser
mantido livres de objetos e ferramentas, devem estar sempre limpos e em bom estado de conservação
atendendo sempre o grau de proteção adequado em função do ambiente de uso.
Segundo especificado na norma vigente em estudo os painéis elétricos, carcaças, blindagens ou parte
condutoras mesmo que não façam parte do circuito elétrico mas que posam ficar sob tensão devem ser
aterrados.
A figura 13, mostra o painel de comando da prensa em estudo, o mesmo não atende as especificações
exigidas.
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Figura 13 – Painel de Comando.
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2013.

NÃO CONFORME:
O painel de operação não traz de maneira clara e segura o modo operação e suas devidas funções, podendo gerar duvidas ou até mesmo um equívoco durante o manuseio da prensa, além de não possuir
procedimento de operação para que na dúvida o operador recorra ao mesmo.
Não possui chave seccionadora com bloqueio, impedindo que a prensa seja operado por alguém que
não tenha autorização ou sem os devidos treinamentos para uma operação segura, podendo oferecer
risco à saúde ou integridade física.
Análise de Risco da Prensa em Estudo
Para determinar a categoria de risco em que à máquina se enquadra é necessário levantar os dados
referente à operação da máquina, tempo de exposição ao perigo e a gravidade do ferimento que possa
ser causado ao operador em caso de alguma ocorrência. A análise pode ser realizado seguindo de maneira simples as instruções da NBR 14009 – Princípios para Apreciação de Risco, utilizando o método
descrito na figura 3 apresentada.
•
S – Severidade do Ferimento: esmagamento do membros superiores ou mutilação dos mesmos.
Este tipo de ferimento é considerado grave e na maioria das vezes irreversível, ou seja, S2 GRAVE
(normalmente irreversível).
•
F – Frequência e Tempo de Exposição: a pré-montagem do conjunto a ser prensado é realizado
dentro da zona de perigo de forma manual, por turno são produzidas 200 peças onde cada peça leva
cerca de 20 segundos para ser pré-montada, e, após a prensagem a sua retirada também é de forma
manual demandando mais 5 segundos exposto ao perigo, totalizando 25 segundos vezes 200 ciclos, o
operador fica exposto cerca de 83,33 minutos exposto ao perigo, isto sem contar com reparos, ajuste
no ferramental e outras situação não programadas, portanto o tempo de exposição é considerado, F2
FREQUENTE (até continuo e/ou tempo de exposição longo).
•
P – Possibilidade de Evitar o Perigo: P2 NÃO POSSÍVEL, o meio de alimentação é feito de
forma manual.
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Após a análise referente aos riscos que operador está exposto é possível determinar a categoria de risco
como indicado na figura 14.

Figura 14 – Determinação da categoria de risco.
Fonte: NBR 14009, 1997.

Avaliação Após Modificações
A prensa em estudo foi modificada para operar em dois modos: MANUAL ou AUTOMÁTTICO. Por
se tratar de uma máquina que apresenta um grande potencial de risco de acidentes, a mesma foi dotada
de dispositivos de segurança categoria quatro conforme indicado na análise de risco, para minimizar
possíveis falhas elétricas, mecânica ou operacional, dentre eles relé de simultaneidade para o bimanual
conforme NBR 14152 e relé de emergência com monitoramento de duplo canal conforme NBR 13759,
que garante a interrupção imediata do movimento da máquina.
Vale ressaltar que para um funcionamento mais seguro, faz se necessário a instalação de válvulas hidráulica de segurança e confecção do calço de segurança.
O calço de segurança deve ser utilizado toda vez que houver troca do ferramental, manutenção ou outros serviços que ofereça risco, a função deste dispositivo é impedir o descimento do martelo.
As válvulas de segurança tem objetivo atender o princípio da falha segura, conforme especificado nos
princípios gerais da norma em estudo item 12.5. O princípio de falha segura requer que um sistema
entre em estado seguro, quando ocorrer falha de um componente relevante à segurança. A principal
pré-condição para a aplicação desse princípio é a existência de um estado seguro em que o sistema
pode ser projetado para entrar nesse estado quando ocorrerem falhas.
Na avaliação inicial da prensa em estudo, foi possível constatar através do Check List quadro 3, a ausência de dispositivos de extrema importância para o funcionamento seguro da máquina. O quadro 4
traz o Check List realizado após as modificação, .Toda vez que ocorrer qualquer mudança ou melhoria
na máquina deve ser gerado um novo check list pois este se trata de um documento muito importante
que prova que a máquina foi vistoriada antes de ser liberada para uso, constando a data e o responsável
pela verificação sendo que o mesmo deve ter total acesso pela CIPA – Comissão Interna de Prevenção
a Acidentes e pelo SESMIT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho, (MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, 2013).
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Quadro 4 – Check Liste após modificação.
Fonte: Modificado pelo Autor, 2013.

A figura 15 mostra as modificações realizadas para atender os requisitos de segurança para garantir
uma operação mais segura, além dos dispositivos de segurança foi realizada modificações no sistema
de alimentação de matéria prima visando a parte ergonômica da máquina.
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Figura 15 – Vista frontal após modificações.
Fonte: arquivo pessoal do autor, 2013.

EM CONFORMIDADE:
1. Instalação da Cortina de Luz de segurança categoria 4, e Proteção Fixa apropriada, como especificado na NBR NM 272 – Requisitos Gerais para o projeto e construção de proteções (fixas e móveis).
Obs. Vale ressaltar que para a proteção fixa adquirir 100%
de conformidade é necessário que a mesma seja pintada de amarelo de segurança com especificado no
item 12.122 inciso a, da norma NR12 em estudo;
2. Instalação comando de acionamento Bimanual categoria 4 de forma segura e ergonômica, NBR
14152 – Segurança em máquinas. Dispositivos de comando bimanuais - Aspectos funcionais e
princípios para projeto;
3. Modificação do sistema de alimentação de matéria prima de forma mais ergonômica possibilitando
mais agilidade e menor torção do corpo do operador;
4. Modificação do dispositivo de conformação, através desta modificação foi possível a eliminação da
segunda prensa utilizada no processo diminuindo o tempo de exposição ao perigo.
As modificações realizada gerou um aumento significativo nos quesitos de segurança do equipamento
além de ter eliminado um ponto de risco na linha de produção com a eliminação de uma prensa do
layout de produção, pois o dispositivo utilizado anteriormente para a prensagem do rotor não atendia
todo o processo.
Outro fator levado em consideração são os aspectos ergonômico, uma vez que a máquina não atende
os requisitos mínimos a mesma pode se tornar insegura, deve se considerar a necessidade de adaptação
das condições de trabalho e as características particulares de operação da máquina a fim de reduzir
a torção dos segmentos corporais, flexão ou até mesmo postura inadequada durante a sua jornada de
trabalho, pois não basta atender somente a segurança referente ao maquinário é preciso levar em consideração que o fator humano é o principal meio de prevenir um acidente.
Além destas modificações toda a parte elétrica da prensa foi refeita e um novo painel elétrico foi instalado, sendo figura 16 mostra o interior do painel elétrico.
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Figura 16 – Novo Painel Elétrico.
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2013.

EM CONFORMIDADE:
1. Relés de Segurança categoria 4, conforme especificado no item 12.42 inciso a, da norma em estudo.
2. Fonte de Alimentação do sistema de operação da prensa garantindo que a mesma opera em extra
baixa tenção de até 25v (vinte e cinco volts) em corrente alternada ou de até 60v (sessenta volts), em
corrente continua, conforme especificado no item 12.36
inciso a, da NR12;
3. Relé de Redundância;
4. Disjuntor-Motor,
5. Contator.
Os itens acima compõem os sistemas de segurança, partida acionamento e parada da prensa hidráulica, a fim de ilustrar melhor a figura 16 os componentes foram indicados e numerados afim de facilitar
a identificação do itens.
Atendendo as especificações do item 12 .18 da norma em estudo, onde, os quadros de energia das
máquinas e equipamentos devem atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança:
a) Possuir porta de acesso, mantida permanentemente fechada;
b) Possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de acesso por pessoas não autorizadas;
c) Ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas;
d) Possuir proteção e identificação dos circuitos.
e) Atender ao grau de proteção adequado em função do ambiente de uso.
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Obs. O painel não atende as especificações do inciso b, mas já foram requisitadas para atender as especificações da norma vigente em estudo.
Além do painel elétrico, toda a parte elétrica da prensa foi substituído a fim de garantir um perfeito
funcionamento do sistema de segurança em conformidade com a norma em estudo. A figura 17 ilustra
os painel de comando da prensa.

Figura 17 – Novo Painel de Comando.
Fonte: Arquivo pessoal do autor

EM CONFORMIDADE:
1. Chave Seccionadora, com bloqueio por cadeado;
2. Chave seletora, MANUAL / AUTOMÁTICO.
3. Botão LIGA MOTOR, com indicação luminoso, utilizado para acionar a bomba hidráulica.
4. Botão SOBE, utilizado somente no ciclo manual.
5. Chave seletora, LENTO / RÁPIDO, utilizada para alterar a velocidade de descida do martelo.
6. Botão DESLIGA MOTOR, utilizado para
7. Botão REARME, utilizado toda vez que o botão de emergência for acionado ou o motor da bomba
hidráulica for desligada.
8. Contador de ciclos.
O painel de comando traz de maneira simples suas botoeiras a fim de tornar mais segura a operação
da prensa, onde através da chave seletora MANUAL / AUTOMÁTICO, a operação da prensa pode ser
feita de maneira simples a fim de eliminar qualquer erro referente a operação.
Para maior entendimento do funcionamento da prensa e de como o seu sistema de segurança atua foi
elaborado um procedimento de operação e funcionamento a fim de instruir de forma segura e prática
a operação da mesma:
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Procedimento de Operação e Funcionamento em Modo Manual
1 – Colocar a CHAVE GERAL da máquina na posição 1 (ON). Obs. Somente coloque a chave geral
na posição 0 (OFF) quando o motor da bomba hidráulica estiver desligado.
2 – Colocar a chave MANUAL / AUTOMÁTICO na posição Manual.
3 – Acionar o botão de REARME localizado no painel de controlo para rearmar o relé de segurança de
emergência. Obs. Caso o botão de emergência esteja acionado o relé de segurança não será rearmado.
4 – Acionar o botão LIGA MOTOR localizado na painel de comando para ligar o motor da bomba
hidráulica.
5 – Para posicionar para baixo, ajustar a ferramenta ou prensar em manual, deve-se acionar o comando
bimanual direito e esquerdo simultaneamente para iniciar-se o movimento de descida, o limite inferior
fica condicionado ao sensor ao sensor indutivo inferior ou ao pressostato. Quando o sensor indutivo
inferior ou o pressostato for acionado o comando de descida é cortado e somente o comando de subida
será aceito.
6 – Para posicionar para cima os bimanuais devem estar desacionados e deve-se acionar o botão SOBE
localizado no painel de comando. Quando a prensa acionar o sensor indutivo superior o comando de
subida será cortado e somente o comando de descida será aceito.
7 – ao acionar a CORTINA DE LUZ no condição de subida ou descida, a prensa irá parar o movimento
do cilindro. Ao desobstruir a cortina de luz, se houver comando para subir ou descer o cilindro irá
movimentar novamente.
8 – em caso de emergência acionar o BOTÃO DE EMERGÊNCIA localizado e identificado na parte
frontal da prensa, o que ocasionará o desligamento da bomba hidráulica e parada instantânea da prensa
(NBR 13759).
9– em caso de mudança de operação de Automático para Manual o cilindro não irá movimentar, permanecendo na mesma posição antecedente à mudança de operação. Se o cilindro estiver entre os dois
sensores, limite inferior e limite superior basta acionar o botão SOBE para retornar a posição inicial
de trabalho.
EM CONFORMIDADE:
1. Chave Seccionadora, com bloqueio por cadeado;
2. Chave seletora, MANUAL / AUTOMÁTICO.
3. Botão LIGA MOTOR, com indicação luminoso, utilizado para
acionar a bomba hidráulica.
4. Botão SOBE, utilizado somente no ciclo manual.
5. Chave seletora, LENTO / RÁPIDO, utilizada para alterar a
velocidade de descida do martelo.
6. Botão DESLIGA MOTOR, utilizado para
7. Botão REARME, utilizado toda vez que o botão de emergência for
acionado ou o motor da bomba hidráulica for desligada.
8. Contador de ciclos.
O painel de comando traz de maneira simples suas botoeiras a fim de tornar
mais segura a operação da prensa, onde através da chave seletora MANUAL /
AUTOMÁTICO, a operação da prensa pode ser feita de maneira simples a fim de
eliminar qualquer erro referente a operação.
Para maior entendimento do funcionamento da prensa e de como o seu
sistema de segurança atua foi elaborado um procedimento de operação e
107

funcionamento a fim de instruir de forma segura e prática a operação da mesma:
Procedimento de Operação e Funcionamento em Modo Manual
1 – Colocar a CHAVE GERAL da máquina na posição 1 (ON). Obs. Somente coloque a chave geral
na posição 0 (OFF) quando o motor da bomba hidráulica estiver desligado.
2 – Colocar a chave MANUAL / AUTOMÁTICO na posição Manual.
3 – Acionar o botão de REARME localizado no painel de controlo para rearmar o relé de segurança de
emergência. Obs. Caso o botão de emergência esteja acionado o relé de segurança não será rearmado.
4 – Acionar o botão LIGA MOTOR localizado na painel de comando para ligar o motor da bomba
hidráulica.
5 – Para posicionar para baixo, ajustar a ferramenta ou prensar em manual, deve-se acionar o comando
bimanual direito e esquerdo simultaneamente para iniciar-se o movimento de descida, o limite inferior
fica condicionado ao sensor ao sensor indutivo inferior ou ao pressostato. Quando o sensor indutivo
inferior ou o pressostato for acionado o comando de descida é cortado e somente o comando de subida
será aceito.
6 – Para posicionar para cima os bimanuais devem estar desacionados e deve-se acionar o botão SOBE
localizado no painel de comando. Quando a prensa acionar o sensor indutivo superior o comando de
subida será cortado e somente o comando de descida será aceito.
7 – ao acionar a CORTINA DE LUZ no condição de subida ou descida, a prensa irá parar o movimento
do cilindro. Ao desobstruir a cortina de luz, se houver comando para subir ou descer o cilindro irá
movimentar novamente.
8 – em caso de emergência acionar o BOTÃO DE EMERGÊNCIA localizado e identificado na parte
frontal da prensa, o que ocasionará o desligamento da bomba hidráulica e parada instantânea da prensa
(NBR 13759).
9 – em caso de mudança de operação de Automático para Manual o cilindro não irá movimentar, permanecendo na mesma posição antecedente à mudança de operação. Se o cilindro estiver entre os dois
sensores, limite inferior e limite superior basta acionar o botão SOBE para retornar a posição inicial
de trabalho.
Procedimento de Operação e Funcionamento em Modo Automático
1 – colocar a CHAVE GERAL da máquina na posição 1 (ON).
2 – colocar a Chave MANUAL / AUTOMÁTICO na posição Automático.
3 – acionar o botão REARME localizado no painel de comando para rearma o relé de segurança de
emergência. Obs. Caso o botão de emergência esteja acionado o relé de segurança não será rearmado.
4 – acionar o botão LIGA MOTOR localizado no painel de comando para ligar a bomba hidráulica.
5 – para prensar deve-se acionar o bimanual direito e esquerdo simultaneamente para iniciar-se o movimento de descida. O cilindro irá descer enquanto permanecer acionado os bimanuais até atuar o sensor
indutivo inferior ou atuar o pressostato, ao atuar um dos dois, o cilindro retornara automaticamente até
o sensor superior. Para uma nova prensagem é preciso que seja liberado os bimanuais e acionalos novamente. Obs. Se os bimanuais forem desacionados antes d chegar ao fim de curso inferior o cilindro
retornara automaticamente até o sensor superior.
6 – ao acionar o BOTÃO DE EMERGÊNCIA, ocorrerá o desligamento da bomba e a parada instantânea da pensa (NBR 13759).
7 – ao acionar a CORTINA DE LUZ o cilindro irá retornar até o limite superior automaticamente.
8 – em caso de mudança de operação de Automático para Manual o cilindro não rá movimentar, permanecendo na mesma posição antecedente a mudança de operação. Se o cilindro estiver entre os dois
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sensores, limite inferior e limite superior, basta acionar os bimanuais e solta-los ou levar o cilindro até
o limite inferior, nos dois casos a prensa retornara a posição inicial de trabalho.
Diagnóstico de Falhas Elétricas
O Diagnóstico de Falhas Elétricas especifica em detalhes possíveis falhas que possa ocorrer durante o
funcionamento da prensa e o seu comportamento referente a cada tipo de falha, dependendo do modo
de operação pode haver pequenas variações de comportamento.
•

Diagnóstico de Falhas Elétricas no Modo manual:

1 – em caso de falha elétrica no sensor de limite superior na condição em que seu contato fique aberto
ou acorra rompimento do seu cabo, impossibilitará o comando de subida. Em caso de falha elétrica no
sensor de limite inferior na condição em que seu contato fique aberto ou ocorra rompimento do seu
cabo, impossibilitará o comando de descida.
2 – em caso de falha elétrica no sensor de limite superior na condição em que seu contato fique fechado, o comando de subida não terá limite, ocasionando aumento de pressão da bomba enquanto o botão
sobe estiver pressionado. Em caso de falha elétrica no sensor de limite inferior na condição em que
seu contato fique fechado, o comando de ficará limitado ao pressostato.
3 – em caso de falha de um ou dos dois contatos do botão de emergência ou do seu cabo, o relé de
segurança será atuado, desligando o motor da bomba hidráulica e impossibilitando seu religamento.
4 – no caso de falha em um sensor do bimanual ou nos dois sensores, irá inibir o funcionamento do
relé de simultaneidade e consequentemente a descida do prensa.
5 – no caso de falha da cortina de luz na condição em que ela esteja desalinhada ou a unidade receptora não reconheça a unidade transmissora não será possível movimentar o cilindro para cima ou para
baixo.
Observação. Para que o solenoide da válvula de descida atue por falha elétrica, em modo de operação
normal, é necessário que ocorra quatro condições: o relé de emergência, o relé de simultaneidade, o
relé da cortina de luz e o relé auxiliar de redundância falhem ao mesmo tempo.
•

Diagnóstico de Falhas Elétricas no Modo Automático:

1 – em caso de falha elétrica no sensor de limite superior na condição em que seu contato fique aberto
ou ocorra rompimento de seu cabo, impossibilitara o comando de subida. Em caso de falhas no sensor
de imite inferior ou no pressostato na condição em que seu contato fique abeto ou acorra rompimento
dos seus cabos, impossibilitara o
comando de descida.
2 – em caso de falha elétrica no sensor de limite inferior na condição em que seu contato fique fechado,
o comando de subida não terá limite e a bomba só poderá ser desligada pelo botão DESLIGA BOMBA
ou pelo botão de EMERGÊNCIA. Em caso de falha elétrica no sensor de limite inferior na condição
em que seu contato fique fechado, o comando de descida ficara limitado ao pressostato.
3 – em caso de falha de um dos dois contatos do botão de emergência ou do seu cabo, o relé de segurança será acionado e não poderá ser rearmado, impossibilitando ligar o motor da bomba hidráulica.
4 – em caso de falha em um sensor do bimanual ou nos dois sensores, irá inibir o funcionamento do
relé de simultaneidade e consequentemente a descida da prensa.
5 – no caso de falha da cortina de luz na condição em que ela esteja desalinhada ou a unidade receptora não reconheça a unidade transmissora, impossibilitará o movimento do cilindro para cima ou para
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baixo.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A tabela 2 traz a lista de materiais com os valores de cada componente, e o valor total do investimento
que pode variar de acordo com o fornecedor, tipo de máquina ou equipamento, categoria de risco e a
mão-de-obra empregada.
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Tabela 2 – Orçamento e componentes.
FONTE: Arquivo pessoal do autor, 2013.
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O valor mostrado na tabela 2 é referente aos materiais elétricos e dispositivos de segurança gasto para
a realização das modificações, deve-se levar em conta os valores que não foram atribuídos nesta tabela
que são as hora trabalhada dos técnicos em eletrônica para as devidas atividades, o material gasto para
a construção da proteção fixa e mão-de-obra do serralheiro e técnicos de segurança industrial para o
monitoramento das atividades geradas.
Segundo dados do AEAT - Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho divulgados pelo governo
federal em minas foram registrados nove acidentes de trabalho por hora no ano de 2012. Expondo
o quanto ainda é crítica a situação, acarretando elevados gastos para as empresas para custear desde
indenizações até o pagamento de impostos gerados em fator dos acidentes.
Em 2011, foi criado um fator de prevenção que possibilita dobrar ou reduzir pela metade o valor da
alíquota cobrada para o pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho que vão de 1% a 3% sobre folha
de pagamento, depende do risco da atividade exercida pela empresa, sendo possível que empresas do
mesmo ramo de atividade pague até quatro vezes mais que uma concorrente. Esta variação é proporcionalmente direta a número de CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho emitida pela empresa.
A estratégia de se atotar este método de cobrança é de aumentar a concorrência das empresas um vez
que a mesma se vê obrigada a repassar os custos gerados acarretando um aumento no produto final,
portanto uma empresa que emite poucos comunicados de acidentes de trabalho é uma empresa que
investe em segurança, e, consequentemente paga menos impostos.
No tópico 9.4 do trabalho elaborado é possível se ter uma noção do investimento gerado pela empresa
em estudo, no qual se comparado com os custos referentes as penalidades pelo não cumprimento da lei,
o mesmo se torna mínimo, isto, sem contar que através deste investimento para a melhoria da máquina,
foi possível eliminar um prensa do layout de produção.
A prensa retirada do layout apresentava perfeito funcionamento e estava em conformidade com as
vigentes, porém sua capacidade de prensagem que é 7,5T (sete mil e quinhentos quilos), não atende
o processo executado pela prensa em estudo que é de 12T (doze mil quilos). Entretanto a prensa não
ficou em desuso pois a mesma irá ser utilizada para substituir em outro layout um prensa que não está
em conformidade com as normas vigentes, esta substituição será capaz porque ambas apresenta a
mesma capacidade de pressão.
Analisando o contexto geral pode-se dizer que o investimento saiu pela metade do valor, pois foi possível tornar seguro dois postos de trabalho, um com a modificação da prensa e o outro com a substituição. Fazendo uma comparação rápida do investimento que foi de aproximadamente R$10.000,00 versos um custo gerado por um acidente de trabalho ocasionado pela falta dos dispositivos de segurança
na prensa que pode chegar até R$100.000,00 dependendo da gravidade do ferimento.
A fim de ilustrar melhor o custo gerado por um acidente de trabalho uma simulação realizada pela
ABINEE – Associação Brasileira da Industria de Elétrica e Eletrônica foi utilizado, sendo que as características da prensa são similares à prensa em estudo:
Máquina utilizada para simulação prensa hidráulica de 30 toneladas utilizada para estampagem, possui
um sistema de controle com as seguintes características:
• CLP convencional;
• Lógica do bimanual realizado pelo CLP;
• Botão ótico para função bimanual;
• Sistema hidráulico com válvulas convencionais e sem monitoração;
• Máquina não possui calço de segurança.
Acidente relatado: o operador foi carregar uma peça e a prensa desceu de forma involuntária.
Resultado do acidente: o operador teve três dedos da mão direita esmagados.
Obs. A máquina ficou sem produzir durante 5 dias úteis para perícia.
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Dados da produção diária:
• Produção: 20 peças por minutos;
• Capacidade produtiva: 22 horas/dia – 5dias na semana; Custo de cada peça: R$ 0,45.
Custo operacional:
• Salário do operador R$ 825,00 por mês.
Custo de produção perdida referente a máquina parada: R$ 59.400,00
Custo salarial referente ao funcionário parado:
• Salário do funcionário acidentado: R$ 825,00 * 4 = R$ 3.300,00
• Salário do funcionário substituto: R$ 825,00 * 4 = R$ 3.300,00
Totalizando R$ 6.600,00
Obs. * 4 referente acordo sindical do ABC Paulista.
Custos médicos:
• Transporte funcionário: R$ 1.040,00
• Tratamento hospitalar geral: R$ 9.620,00
• Tratamento psicológico: R$ 416,00 18 sessões
• Fisioterapia: R$ 91,00 sessão
Totalizando R$ 11.167,00
Custo com processo civil:
• Advogado: R$ 30.000,00, para defesa da empresa
• Perito: R$ 20.000,00
Totalizando R$ 55.000,00
Obs. Não incluindo indenização e custos com processo criminal.
O total geral relacionada ao acidente foi de R$ 132.167,00, isto sem contar que não foi incluso os
custos para solucionar o problema, processo criminal, indenização e custos sociais.
CONCLUSÕES
Dentre todas a legislações e normas que regulamentam e recomendam a instalação de dispositivos de
segurança, a consciência da prevenção ainda é o maior recurso contra acidentes, onde através desta é
que surge a motivação para a busca continua da melhoria para a elevação da segurança no ambiente
industrial.
No caso da prensa hidráulica em estudo pode-se verificar que diversos itens foram instalados demandando trabalho, projeto, recursos e a dedicação de várias pessoas para chegar ao resultado final, que é
a adequação a norma regulamentadora vigente NR12.
Deve-se lembra, que a atual conscientização dos riscos existentes em prensas custou o exemplo de
milhares de pessoas que sofreram algum tipo de acidente em sua jornada de trabalho, com isto, as
modificações realizadas são sem dúvidas bem vindas no sentido de melhorar a forma de trabalho e
evitar riscos na operação da prensa.
Desta forma ficou provada a viabilidade da realização de investimentos em segurança, um vez que,
este investimento é relativamente baixo se comparado com o gasto gerado por um acidente o até mesmos multas por não estarem em conformidade com as normas regulamentadoras vigentes.
O estudo desenvolvido cumpriu o objetivo proposto que é a instalação dos dispositivos de segurança
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conforme especificado na norma vigente NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração deste estudo foi possível concluir que o objetivo proposto inicialmente foi alcançado com sucesso, onde no decorrer deste trabalho foi possível demostrar a aplicação prática dos dispositivos de segurança, conforme especificado na norma regulamentador n°12 - NR 12, em uma prensa
hidráulica e a finalidade dos dispositivos.
Se for levar em consideração todo método que auxilia para prevenção de acidente pode ser considerado
com um dispositivo de segurança, pois praticam da mesma ação que é a de evitar um acidente, seja
este através de um procedimento de operação segura da máquina, capacitação dos operadores, supervisores, mecânicos, ou seja, de todos que envolvam o processo.
Através das modificações realizadas na prensa, foi possível obter te forma positiva a demonstração
da importância da instalação dos dispositivos de segurança, a fim de auxiliarem para a prevenção de
acidentes relacionados a operação diária da prensa, além de ter contribuído para uma melhoria do layout em que a prensa se encontra com a retirada da outra prensa utilizada no processo, e, reduzindo um
ponto de risco.
Vale ressaltar que para atingir 100% de conformidade, é necessário que seja feita modificações no
sistema hidráulico, e a instalação de válvulas hidráulica de segurança, que não foram realizadas seguindo as recomendações da EN 693 – Prensas Hidráulicas, Requisitos de segurança. Sendo assim a
discussão sobre a necessidade ou não da implantação destas válvulas vão além do escopo deste estudo.
Ainda hoje, mesmo com tantos exemplos existentes de acidentes relacionados ao trabalho, muitas
máquinas e equipamentos são operadas em estado precário de funcionamento e segurança, colocando
em risco a saúde e a integridade física não somente do operador mas de terceiros que envolvem indiretamente o processo.
Apesar das penalidades referente a negligência das normas vigentes serem de alto custo, ainda é baixa
a fiscalização nos estabelecimentos e indústrias, deixando a mercê dos empregadores a conscientização da importância do cumprimento da lei. O investimento em segurança ainda é visto por muitos
empregadores ou até mesmo autônomos como sendo um fator desnecessário, pois praticam ideia de
que sempre trabalharam assim porque tem que mudar, fazendo da sorte o seu dispositivo de segurança.
Quando se trata de segurança no ambiente de trabalho, deve-se fazer necessário um busca continua e
incansável para se obter sucesso, sempre colocando em segundo plano a realização de qualquer tarefa
em seu dia a dia, pois em primeiro vem a certeza e a garantia da segurança na execução do ato.
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