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Prezados leitores e leitoras,

Foi me outorgada a honra de poder publicar a décima segunda edição da revista 
SCIENCOMM, em plena onda ESG – Governança ambiental, social, e econômica para 
organizações pelo mundo. Neste contexto, a Engenharia é a “longa manus”, que constrói 
a sustentabilidade necessária, faz caminhar a rotina, favorece os saltos de inovação que 
a sociedade busca, no afã de conseguir sobreviver à uma crise energética que bate às 
portas: a população dos países industrializados hoje, representa 20% da população 
mundial e consome 70% da energia do planeta. E países menos desenvolvidos, buscam 
a industrialização como forma de melhorar o padrão de vida de sua gente, o que 
demanda cada vez maior consumo. E o desafio posto é a geração de energia limpa, 
conservá-la, reduzindo desperdícios, otimizando seus usos nos processos dentro das 
fábricas, e nos seus “out puts”, principalmente nos equipamentos, que serão usados por 
milhões de consumidores.

Nosso olhar na Academia se volta, então para artigos e trabalhos de conclusão de 
cursos, que contemplam este tema, sem deixar escapar brilhantes performances de 
pensamento e pesquisas que, no futuro, darão as bases para que sejam executadas 
peças e equipamentos acima mencionados, como por exemplo baterias menores, mais 
leves e de maior capacidade; guarda corpos construídos com resistência assegurada por 
materiais especificados para esse fim; haja vista, as pesquisas de nossas universidades, 
serem responsáveis no critério 80/20, por 80% das inovações utilizadas por nossa 
indústria de transformação.

Desde a década de 70, com o relatório de Brundtland, a sustentabilidade é a bandeira 
içada para proteger “Nosso Futuro Comum” na Terra, ao propor uma agenda que 
promove a produção sem destruir o meio ambiente, de modo a preservá-lo para as 
futuras gerações... Agora em 2022, os investidores em Davos, estão procurando onde 
investir, e a energia renovável é o foco, pois a guerra na Ucrânia está acelerando os 
esforços da Europa, para se livrar do petróleo e gás russo. No Brasil, apesar de já termos 
uma matriz limpa, nossas vantagens comparativas, em termos de sol e ventos, estão se 
transformando em vantagens competitivas, ao instalarmos em massa, estruturas que 
geram energias fotovoltaica e eólica, o que tem favorecido nossa presença nos radares 
desses investidores, que se valem de indicadores ESG.

Agradecido, e desejando uma excelente leitura a todos, me valho destas palavras iniciais, 
para abrir as portas desta edição... Até a vista!

                                       Editor executivo
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RESUMO

A produção de energia que não gera poluentes no meio ambiente ganhou destaque no cenário 
mundial nos últimos anos, devido à necessidade de atender a demanda energética crescente, de forma 
sustentável. O artigo buscou apresentar uma melhor aplicabilidade energética, utilizando dois grupos 
distintos de geração de energia no mesmo ciclo. É importante ressaltar que o sistema híbrido pesquisado 
envolve a geração a partir de uma hidrelétrica, combinado com a geração de um sistema fotovoltaico. 
Ademais, foi analisada a eficiência individual de cada método de produção de energia elétrica envolvida 
no sistema, composto por geração a partir de hidrelétrica e geração a partir de um sistema fotovoltaico.

PALAVRAS CHAVE: Eficiência Energética; Geração de Energia; Sistema Híbrido; Energia Renovável.

INTRODUÇÃO

A geração de energia elétrica, desde o princípio, teve extrema relevância na sociedade. Foi 
com a contribuição da geração de energia, que se passou a desenvolver e aprimorar tecnologias essenciais 
para as atividades exercidas pela humanidade (GOMES e VIEIRA, 2009).

A eletricidade está presente em cada aspecto do cotidiano e sua falta, por longos períodos, em 
determinados segmentos, seria problemático, por exemplo; hospitais, frigoríficos, data centers e centros 
de controles, esses setores, geralmente, estão equipados com um gerador de energia independente auxiliar 
que entra em ação na falta parcial ou total do fornecimento de energia elétrica (SILVA; HERREROS; 
BORGES, 2014).

Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE, 2020), os atuais meios de 
geração de energia estão divididos em dois grupos, o de fontes renováveis e o de fontes não renováveis. 
O primeiro grupo é composto pelas gerações sustentáveis e limpas, produzidas a partir de fontes que não 
se esgotam e são reabastecidas naturalmente. Ressalta-se que tais fontes não agridem o meio ambiente 
ou agridem pouco.

As gerações de energias não renováveis são aquelas que, teoricamente, têm seus recursos 
limitados. Essa limitação está diretamente relacionada à quantidade de recurso existente no planeta e 
sua utilização demasiada. São grandes poluidoras e causadoras de grandes impactos ambientais. A sua 
geração de energia é através de Gás natural, Petróleo, Carvão Mineral e Nuclear (GALDINO et al., 2000).

De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA, 2018), a matriz energética mundial 
de geração de energia elétrica é composta por petróleo 31,9%; carvão mineral 27,1%; gás natural 22,1%; 
biomassa 9,9%; nuclear 4,9%; hidrelétrica 2,5% e outras renováveis 1,6%.

A partir da década de 90, após o grande aumento das mudanças climáticas, foi constatada 
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a relação entre ela e a grande queima de combustível para geração de energia. Com isso, passou a se 
estudar uma mudança na matriz energética mundial, então, surgiu à necessidade imediata de produzir 
energia limpa, renovável e sustentável (BARBOSA, 2016).

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2018), o consumo final de energia elétrica 
no país, em 2019, registrou uma progressão na geração de energia de 1,3%. O Brasil, mais uma vez, ficou 
entre os países com maior geração de energia renovável. O país possui uma ótima região climática e 
com altos recursos para produção de energia limpa, sendo que isso é evidenciado com 46,1% de energia 
renovável gerada, contra 53,9% de energia não renovável. A matriz energética brasileira de geração de 
energia elétrica consiste em hídrica 64,9%; carvão e derivados 3,3%; nuclear 2,5%; derivados do petróleo 
2,0%; gás natural 9,3%; solar 1,0%; eólica 8,6% e biomassa 8,4%.

As gerações de energia elétrica que integram o grupo geração de energia renovável são: 
Eólica, Biomassa, Maremotriz, Biogás, Geotérmica, Fotovoltaica, (proveniente da capitação de raios 
solares, em que a incidência desses raios é alta em grande parte do ano no Brasil) e Hidráulica capitada 
através do desnível do rio que aumenta a velocidade (fluxo) da água, convertendo em energia mecânica 
e, posteriormente, em elétrica, sendo uma das fontes de geração de energia mais utilizada no Brasil 
(TIEPOLO et al., 2012).

O período de falta de chuva no Brasil é sentido no bolso do consumidor quando as termoelétricas 
são acionadas. De acordo com Goldemberg e Lucon (2003), os impactos ambientais presentes no mundo 
como efeito estufa, chuva ácida e poluição urbana do ar, entre outras, é proveniente da produção de 
energia elétrica derivada de queima de combustíveis fósseis. Visando atender a demanda de geração de 
energia elétrica sustentável, outro ponto a se corrigir, segundo Feijóo (2017), é a situação da perda de 
potência no decorrer dos anos das fontes solares.

No cenário atual, a necessidade de reduzir o impacto ambiental proveniente da geração de 
energia elétrica sem deixar de atender a demanda crescente, trouxe uma nova forma de geração de energia, 
que promete atender esses requisitos necessários. Ainda em estudo para aprimoramento, a geração de 
energia elétrica híbrida une dois métodos de geração de energia em um único sistema. A integração das 
fontes solar e hídrica é uma opção agradável, principalmente, no Brasil, que tem uma alta produção de 
energia obtida por hidrelétricas e um grande período do ano com altos índices de irradiação solar. Com a 
implementação de um ciclo combinado de geração de energia pode-se maximizar a geração e aumentar 
a receita do parque híbrido, além de poder economizar o uso de água que ficará estocada por mais tempo 
em seus reservatórios (BELUCO; SOUZA; KRENZINGER, 2003).

O sistema híbrido de geração de energia elétrica corrigiu alguns problemas relacionados à 
demanda de energia, tanto no fornecimento, quanto na geração de energia, principalmente, a escassez de 
chuva em determinados períodos do ano, que afeta as hidrelétricas e a eficiência na potência gerada de 
uma usina solar (ALENCAR; STEDILE; URBANETZ JUNIOR, 2018).

Segundo Canales, Beluco e Mendes (2015), a desvantagem na construção de um sistema 
híbrido de geração de energia está no custo elevado e no grande período necessário para a confecção de 
um parque híbrido. Portanto, a melhor maneira de se obter essa união de fontes de geração é implementar 
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geração fotovoltaica em uma hidrelétrica, já em total operação. Um exemplo desse novo conceito é a 
Hidrelétrica de Itumbiara, localizada entre Minas Gerais e Goiás, que está instalando painéis fotovoltaicos 
no entorno e no reservatório da usina. Com os painéis elétricos flutuantes, o projeto terá capacidade 
instalada de 1000 kWp, e essa produção será destinada a serviços auxiliares da usina (FOTOVOLT, 
2020).

Sob esse prisma, o objetivo do trabalho foi apresentar a eficiência de um sistema híbrido 
de geração de energia elétrica renovável, utilizando a geração de uma hidrelétrica, juntamente com a 
geração fotovoltaica. Ao final do estudo sobre geração híbrida, foi mostrada a eficiência considerável de 
um sistema híbrido de geração de energia elétrica renovável, minimizando alguns problemas em suas 
gerações independentes, bem como a melhor maneira de introduzir esse novo conceito.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O trabalho apresentado é um estudo para realização de uma pesquisa para discutir sobre a 
eficiência num sistema híbrido de geração de energia renovável.

Deste modo é importante ressaltar que se trata de uma pesquisa em que duas fontes de energias 
renováveis podem ser utilizadas de modo eficiente em um sistema híbrido. Os temas abordados serão as 
usinas hidrelétricas, sistema fotovoltaico e usinas onde se encontra o sistema híbrido.

A energia hidrelétrica é obtida pela força das águas. Esta energia é produzida pela utilização 
do potencial hidráulico fornecido pela usina hidrelétrica que gera energia elétrica para a população. Seu 
funcionamento depende de algumas vertentes, sendo elas: através do represamento da água, a energia 
potencial gravitacional é convertida em energia cinética. Diante da pressão que este represamento causa, 
transforma energia hidráulica em energia mecânica, onde essa é conduzida para uma turbina hidráulica 
gerando a energia elétrica. A energia elétrica produzida através desse processo é disseminada para linhas 
de transmissão que estão interligadas às redes de distribuição (PEREIRA, 2015).

Em relação à energia elétrica produzida por usinas hidrelétricas e suas formas de obtenção, a 
ANEEL (2019, online) afirma que:

A água é uma das poucas fontes para produção de energia que não contribui para o 
aquecimento global, e é renovável: pelos efeitos do sol e da força da gravidade, ela 
passa do estado líquido para vapor, se condensa em nuvens e posteriormente retorna à 
superfície terrestre sob a forma de chuva.
Além das usinas hidrelétricas, o país também conta com 713 centrais geradoras 
hidrelétricas e 425 pequenas centrais hidrelétricas em operação, totalizando 5,97 mil 
MW em potência fiscalizada.

Quanto ao funcionamento de uma usina hidrelétrica, declaram os autores:

As usinas hidrelétricas são compostas, basicamente, por barragem, casa de força, 
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vertedouro e sistema de captação e adição de água, sendo que funcionam em conjunto 
e de maneira integrada. A barragem interrompe o curso normal do rio e desvia para um 
determinado local formando grandes reservatórios, que estocam a água e permitem a 
formação de grandes quedas. Estas produzem força, que é utilizada para movimentar 
turbinas e acionar o gerador elétrico. (PANZERA, GOMES E MOURA, 2010 apud 
QUEIROZ, et al., 2013, p. 2775).

A usina de energia solar ou energia solar fotovoltaica é um sistema que possui várias placas 
solares que tem capacidade de gerar energia elétrica através da luz captada pelo sol (MACHADO e 
MIRANDA, 2015).

Uma usina solar fotovoltaica pode conter inúmeros módulos fotovoltaicos para obter energia 
elétrica, dependendo sempre da complexidade do projeto. Quanto maior a quantidade de módulos 
fotovoltaicos, maior é a quantidade de gerar energia utilizando a irradiação proveniente do sol. Por isso 
o sistema fotovoltaico não se limita a uma determinada área, o sistema pode ser instalado em qualquer 
local e em qualquer quantidade (LANDEIRA, 2013).

O modo de obtenção (funcionamento) do sistema fotovoltaico para obter energia elétrica, 
pode ser da forma de conversão direta de energia solar em energia elétrica, onde a irradiação solar 
atua diretamente nos materiais e equipamentos necessários para transformar a energia. Através do efeito 
fotovoltaico, os fótons contidos na luz solar são convertidos em energia elétrica por meio das células 
solares, podendo também conter a inserção de módulos fotovoltaicos instalados no solo para aumentar a 
eficiência na geração (BRITO e SILVA, 2006).

Machado e Miranda (2015, p. 127) apresentam um trecho em relação energia solar e sua 
fonte:

A quantidade de energia que o sol fornece todos os dias a Terra é suficiente para alimentar 
toda demanda energética diária do planeta diversas vezes. A superfície da Terra recebe 
cerca de 3 x 1024 joules por ano, ou seja, 9,5 x 104 TW (Terawatts) de energia solar, cerca 
de 10.000 vezes a mais do que toda população terrestre consome. Considerando que no 
ano 2000 o consumo global de energia foi de 13 TW e a estimativa para 2050 é de 30 
TW, a energia enviada pelo sol está sobrando excessivamente.

Sobre o funcionamento da energia solar, Cabral e Vieira (2012, p. 5) dizem:

A energia fotovoltaica é uma resultante da conversão da luz solar em corrente elétrica, 
por meio de módulos ou placas construídos com fotocélulas produzidas a partir de um 
material semicondutor, como silício cristalino, silício amorfo hidrogenado, arsenieto de 
gálio, telureto de cádmio e células CIGS (Cobre-Índio-Gálio-Selênio), utilizados nesse 
processo.

E em relação ao dimensionamento de placas solares, podemos citar o trecho:



8 9

No processo de dimensionamento do gerador é preciso ter consciência que os painéis não 
irão gerar uma energia constante, por esse motivo é aplicado alguns fatores de correção 
onde estes variam de acordo com a estação do ano a ser analisada para o projeto. O 
levantamento deve considerar a potência de cada carga, quantidade de cargas do mesmo 
tipo e também o tempo que essas cargas ficarão ligadas durante o dia, assim obtendo 
a energia consumida diariamente (Wh/dia). Com o dimensionamento da potência 
do gerador realizado, o momento é de buscar um melhor aproveitamento da energia 
disponibilizada pelo sol, para que isso seja possível deve-se achar o ângulo correto de 
inclinação das placas solares. (RECH e SOARES, 2007, p. 1).

O sistema híbrido de fontes de energia renovável utilizado em usinas é uma forma bastante 
útil e eficiente nos dias atuais. Esse tipo de sistema é baseado na geração de energia elétrica utilizando 
fontes renováveis de energia que pouco agride o meio ambiente (VELLOSO, 2017).

Um fato sobre a utilização do sistema híbrido nas usinas é que uma fonte de energia renovável 
pode suprir a desvantagem da outra, tornando assim a geração híbrida um modo mais vantajoso de se 
gerar energia elétrica. Embora a usina hidrelétrica seja responsável por gerar grande parte da energia 
elétrica no país, o clima seco e a falta de chuvas são prejudiciais na capacidade de geração de energia 
elétrica. A energia solar fotovoltaica também sofre com as intempéries climáticas. Dias chuvosos e com 
pouca irradiação solar prejudicam a geração de energia elétrica do sistema solar. Sendo assim a utilização 
destas duas fontes de energia em um sistema híbrido seria satisfatório, pois em dias chuvosos a usina 
hidrelétrica seria utilizada e em dias ensolarados o sistema solar fotovoltaico entraria em funcionamento 
principal. Seria essa a vantagem de ter duas fontes de energia renovável atuando juntas em um sistema 
híbrido. Porém o melhor cenário e a real intenção do sistema híbrido são a utilização destas duas fontes 
de energia atuando juntas para ter uma maior eficiência e geração de energia elétrica (PERAZA, 2013).

O foco do funcionamento do sistema híbrido apresentado é justamente a combinação de 
energia solar e hídrica. Para aumentar a capacidade de geração de energia elétrica de uma usina hidrelétrica 
é menos complexo inserir um sistema fotovoltaico do que, por exemplo, trocar um grupo de turbinas 
geradoras. Cada fonte de energia citada tem seu próprio modo de funcionamento individual. Elas são 
utilizadas na mesma usina com o intuito de gerar mais energia elétrica, porém cada uma tem seu próprio 
método de funcionamento já explicado. Mas é importante salientar que a usina hidrelétrica funciona com 
corrente alternada e o sistema fotovoltaico funciona através de corrente contínua. Sendo assim, caso haja 
necessidade de, por exemplo, ser utilizado o sistema fotovoltaico para alimentar bombas de corrente 
alternada, deve se utilizar inversores de frequência para tal objetivo (WEIGERT, 2018).

As condições climáticas afetam a geração de energia elétrica, mas o sistema híbrido é uma 
solução. Além disso, as duas se complementam. De acordo com Weigert (2018, p. 11):

Com isto, parece conveniente a idéia da produção híbrida, juntando Sistemas Fotovoltaicos 
(SFV) e usinas hidrelétricas, uma vez que um depende da irradiação solar e o outro do 
regime de chuvas, complementando-se e aumentando a quantidade de energia gerada.
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Outro exemplo em relação às vantagens e desvantagens das duas fontes de energias citadas 
e como um sistema híbrido entre as duas pode ser satisfatório, Medeiros e Ferreira (2018, p. 3) afirmam:

Atualmente, o uso da energia solar fotovoltaica (FV) apresenta um potencial de 
redução de custos e é considerada uma das gerações menos poluentes. A utilização 
de espaços ociosos das usinas hidrelétricas, como o reservatório de água, possibilita 
ganhos de geração destas além de permitir uma geração coordenada que possibilite a 
complementaridade hídrica a partir da geração solar flutuante (UFV).

Finalmente sobre o funcionamento do sistema híbrido, e a utilização dos tipos de corrente de 
cada fonte energia utilizada, During Filho (2018, p. 41) afirma que:

O gerador hidroelétrico tem característica de gerar energia em corrente alternada e o 
painel solar fotovoltaico em corrente contínua, assim para o funcionamento conjunto 
do sistema é necessário o uso de conversores para transferência de potência entre 
barramentos, que podem ser inversores de frequência ou bidirecionais (inversor mais 
retificador). No primeiro é convertida a corrente contínua em corrente alternada e no 
retificador ocorre o contrário.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada, configura-se como pesquisa exploratória, explicativa e bibliográfica. 
O estudo foi desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica no período de abril a novembro de 2020. A 
busca foi limitada a estudos realizados entre 2000 a 2020, no idioma português, usando como descritores 
as palavras, energia renovável, eficiência energética, geração de energia hidrelétrica, enegia solar e enegia 
fotovoltaica.

Dentre os materiais pesquisados para construção do trabalho, foram utilizados dados da 
Scielo, Google acadêmico, artigos de periódicos, trabalhos de conclusão de cursos de especialização, 
dissertações e teses de mestrado e doutorado, analisandas e discutida no presente trabalho.

Quanto ao ano de publicação, os trabalhos foram publicados em diferentes datas como visto 
acima, partindo da importância das práticas de estudo de energia híbrida renovável.

Abordado primeira a análise da potência e eficiência das energias hídricas, solar fotovoltaica 
e do sistema híbrido de energia renovável, onde as energias solar e hídrica atuam juntas na geração de 
energia elétrica. Apresentaremos discussões e comparações a respeito da potência e eficiência em cada 
quesito, sempre ao final apresentando o nosso ponto de vista e opinião sobre o tema.

DISCUSSÃO

Partindo da coleta de dados sobre os conteúdos desenvolvidos por outros autores, os resultados 
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fundamentados ao sistema híbrido de energia renovável foram baseados aos diálogos, discussões de 
escritas relacionadas à eficiência do sistema hibrido.

A primeira fonte de geração de energia limpa foi à hidráulica. Nesse caso, o foco foi na 
escassez de chuva durante alguns períodos do ano, além da pretensão em corrigir a diminuição da geração, 
introduzindo, no sistema, as placas solares.

A segunda fonte de geração de energia limpa foi à fotovoltaica, nas quais as características 
que geram perda de energia no sistema são: sujeira, degradação desigual dos módulos, tolerância de 
fabricação, potência, danos durante o transporte, temperatura, vegetação e sombreamento parcial das 
nuvens.

O primeiro quesito a ser analisado é a potência gerada de uma hidrelétrica e posteriormente 
sua eficiência. A potência gerada é uma característica de extrema importância em qualquer sistema de 
geração de energia elétrica. Além de gerar grandes quantidades de energia elétrica pelo fato de as fontes 
serem renováveis, pouco agride o meio ambiente se comparado com as energias não renováveis.

É importante salientar que a potência elétrica é uma grandeza da física que mede a quantidade 
de energia térmica que percorre por um material condutor em um determinado período. Se tratando de 
geração de energia elétrica, a potência fornecida é o foco principal, já que o lucro está diretamente 
relacionado à quantidade de potência elétrica produzida (TIBOLA, 2009).

De acordo com Ramos e Grimoni (2012), a potência da geração de energia de pequenas 
centrais hidrelétricas (PCH) é dividida nas seguintes classes:

 y Micro - Potência <100 kW;
 y Mini – 100<Potência<1000 kW;
 y Pequenas -1000<Potência <30.000 kW;
 y Médias-30.000<Potência <150.000 kW;
 y Grandes – Potência >150.000 kW.

De acordo com a ABRAPCH (2019), o Brasil conta com 732 Centrais Geradoras Hidrelétricas 
(CGHs) e a potência máxima gerada por unidade pode chegar a 1 MW.

Segundo o Tiago Filho et al. (2008), a transformação de energia hidráulica em energia 
mecânica, se dá através das turbinas hidráulicas. Portanto, a potência a ser gerada depende da turbina. 
O Quadro 1 mostra o trajeto do fluxo d’água, característica determinante para a escolha da turbina, 
enquanto o Quadro 2 relaciona o tipo de turbina quanto à forma de transformação de energia.
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Quadro 1 - Classificação quanto a trajetória de água no motor.
    

Classificação Trajetória da água Turbina

Radial
Quando o fluxo d’água 
que passa pelas pás do 
rotor se efetua na dire-
ção radial

Francis

Axial
Quando o fluxo d’água 
que passa pelas pás do 
rotor toma a direção do 
eixo da máquina

Hélice/Kaplan

Tangencial
Quando a água incide 
nas pás na direção tan-
gência ao rotor

Pelton

Fonte: Tiago Filho et al., 2008.

Quadro 2 - Classificação quanto a forma de transformação.
Tipos de tur-

bina
Nível de qualidade acei-

tável mínimo
Nível de quali-
dade aceitável 

máximo

Impulso ou 
de ação

Quando a turbina apro-
veita a energia cinética 
de um jato d’água inci-
dindo sobre as pás e a 
transformação se dá a 

pressão constante.

Pelton

Reação

Quando a turbina apro-
veita a energia cinética 
de um jato d’água inci-
dindo sobre as pás e a 
transformação se dá a 

pressão constante

Hélice, Kaplan e 
Francis

Fonte: Tiago Filho et al., 2008.

A geração de energia elétrica é realizada do uso de turbinas hidráulicas que acionam os 
geradores. A utilização destas turbinas depende das condições da hidrelétrica e em especial a altura da 
água em relação ao nível da turbina. Existem tipos de turbinas, citadas no quadro 1 e suas classificações 
no quadro 2 (TAVARES, 2014).

A altura da água em relação ao nível das turbinas que determina qual o tipo de turbina será 
utilizada. Algumas destas alturas são: Turbina Pelton é utilizada em usinas cuja altura da água é maior do 
que 250 metros; A turbina Francis é bem versátil, sendo aplicado em alturas de 10 metros até 250 metros; 
já as turbinas Kaplan são usadas em usinas com alturas de queda de 15 metros a 60 metros (COSTA, 
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2003).
De acordo com Caus e Michaels (2014), a potência instalada de uma hidrelétrica se dá a partir 

da Equação 1.
           (1)

Em que:
P = Potência instalada (kW);
g = Gravidade (m/s²);
Q = vazão (m3/s);
Hu = altura útil (m);
ηTot = rendimento total.

onde: ηTot = ηT x ηG
ηT = rendimento da turbina;
ηG = rendimento do gerador.

Com base nas informações levantadas e apresentadas, podemos afirmar que as hipóteses 
sobre potência nas hidrelétricas foram validadas, sendo elas: que o tipo de turbina influencia na potência 
gerada de uma hidrelétrica; que as hidrelétricas são uma das fontes de energia renovável com maior 
capacidade de geração de energia elétrica.

Outro fator relevante na geração de energia elétrica pesquisado durante o estudo foi à 
eficiência e/ou rendimento na geração hidrelétrica e na geração fotovoltaica.

A eficiência de uma geração de fonte de energia renovável é parte importante do processo de 
uma hidrelétrica. Para se obter um rendimento ou eficiência satisfatórios, uma usina hidrelétrica depende 
de alguns aspectos importantes: a forma de estimar o rendimento de uma hidrelétrica; a análise das 
estruturas das hidrelétricas, assim como os parâmetros para definir os equipamentos que serão utilizados 
corretamente para se atingir a maior eficiência; e por fim os cálculos de rendimento para comprovação e 
melhoria do mesmo (CÂMARA, 2008).

O rendimento de uma hidrelétrica pode ser calculado de duas formas: a primeira consiste nas 
funções de rendimento da turbina, do gerador e da perda hidráulica. A segunda forma é baseada nos dados 
de pós-operação, potência gerada e vazão da turbina (HIDALGO et al., 2012).

Utilizamos como exemplo, duas PCHs que são: Isamu Ikeda e Lageado. Através dessas duas 
PCHs, foi analisado como funciona o rendimento de uma pequena central hidrelétrica. O rendimento das 
PCHs modifica de acordo com o que o projeto exige. Nesse âmbito, podem-se observar dois rendimentos 
distintos, baseado na comparação entre os resultados destas duas PCHs analisadas, sendo um de 89% 
e outro de 66%. O número de turbinas, vazão e altura de queda são as principais características que 
influenciam o rendimento, como mostrado no Quadro 3.
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Quadro 3 - Comparação PCH Isamu Ikeda e PCH Lajeado.

Fonte: Milhomen, 2015.

É importante conhecer a vazão e a altura da queda de água em relação ao nível da turbina, 
pois existe um tipo específico de turbina para cada ponto de altura, logo o rendimento está diretamente 
ligado a utilização correta da turbina escolhida para a geração de energia elétrica. Se utilizada a turbina 
corretamente em relação a altura e vazão, maior será o rendimento (MULLER, 2010).

As usinas hidrelétricas utilizam a velocidade das águas dos rios. Nas épocas de ausência 
de água nos reservatórios pode ocorrer que a capacidade energética seja reduzida, e em alguns casos 
desativadas por determinados períodos do ano. Como a água não consegue chegar à casa de força é 
utilizado pás ligadas ao eixo do gerador onde está localizado a turbina, então as pás serão responsáveis 
pela geração nesse determinado tempo (QUEIROZ et al., 2013).

Segundo Ramos e Grimoni (2012), o rendimento de uma hidrelétrica deve ser obtido através 
da Equação 2.

      ηTot = ηH. ηT. ηG;                           (2)

Em que:
ηH: Rendimento do sistema hidráulico;
ηT: Rendimento da turbina;
ηG: Rendimento do gerador;
ηTot: Rendimento total.

De acordo com Caus e Michaels (2014), os valores típicos de rendimento mais encontrados 
nos sistemas hidráulicos são:

76% ≤ ηTot ≤ 87%, com ηH ≥ 96%;
94% ≥ ηT ≥ 88%;
97% ≥ ηG ≥ 90%.

Com base nas informações apresentadas podemos concluir que as hipóteses sobre o 
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rendimento das hidrelétricas foram validadas, sendo elas: que a altura da queda de água em relação 
ao nível da turbina é importante para a escolha correta da utilização da turbina para obter um melhor 
rendimento; como as hidrelétricas dependem da força dos rios, o rendimento também será proporcional 
a quantidade de água fornecida.

A potência do sistema fotovoltaico é de suma importância para o processo de geração de 
energia elétrica. Podemos citar alguns fatores importantes relacionados à potência, como: o equipamento 
para se obter a potência solar e a quantidade de energia que é gerada dele; o modo como esta potência 
é entregue a rede de distribuição; o modo de atuação da potência nos módulos e células fotovoltaicas; 
exemplos de como se apresenta a potência em usinas ativas; desvantagens do sistema fotovoltaico que 
pode influenciar negativamente no seu potencial.

A potência de um sistema solar fotovoltaico corresponde a sua quantidade de placas solares, 
que absorvem o calor do sol e convertem em energia elétrica. O local onde o sistema fotovoltaico é 
instalado não tem restrição sendo inserido onde estiver constando no projeto, seja em telhados, solo ou 
outros (PEREIRA et al., 2006).

“Uma unidade de placa solar de 100 Watts Pico é capaz de gerar entre 400 e 600 Watts hora 
diariamente.” (PORTAL SOLAR, 2020, Online).

De acordo com Prieb (2011), a potência fotovoltaica entregue a rede é gerenciada por um 
inversor, que converte corrente contínua para corrente alternada. O inversor também é responsável pelo 
gerenciamento da energia e por manter o gerador fotovoltaico atuando na faixa de máxima potência.

Uma única célula fotovoltaica não ultrapassa 2 W de potência, esse valor é insatisfatório 
se tratando de geração, por isso as células são conectadas em série e em paralelo formando módulos 
fotovoltaicos, popularmente conhecida como placa solar (CASTRO, 2007).

A potência elétrica gerada a partir de um sistema fotovoltaico conta com alguns fatores 
adversos como: perdas na conversão de energia, sombreamento parcial da área de instalação das placas, 
perdas nos inversores, Mismatch (descasamento dos módulos), aumento da temperatura e sujidade 
(ARAÚJO; RANK; BUENO, 2016).

A usina Solar de Tauá é a primeira usina solar em escala comercial da América Latina. Ela 
fica localizada no estado do Ceará e tem geração de 1MW de potência, que pode abastecer cerca de 1.500 
residências. A usina de Tauá conta com 4.680 painéis, em uma área de 12.000 m², como mostra a Fig. 1 
(BEIGELMAN, 2013).
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Figura 1 - Usina Solar de Tauá

Fonte: Beigelman, 2013.

O equipamento utilizado para geração da energia fotovoltaica são os painéis solares, sendo o 
módulo fotovoltaico um termo para se referir ao painel solar. O módulo fotovoltaico é composto por 36 
a 72 células solares geralmente produzidas por silício que tem por objetivo captar a luz solar e converter 
em energia elétrica fotovoltaica, como mostrado na Fig. 2 o funcionamento do módulo fotovoltaico opera 
da seguinte forma: os módulos fotovoltaicos coletam a luz solar e convertem em energia elétrica. Após 
a geração da energia, o inversor faz a conversão da corrente contínua para corrente alternada, sendo 
possível a utilização da energia em indústrias, residências e comércios (CARNEIRO, 2010).

Figura 2 - Módulos fotovoltaicos.

Fonte: Carneiro, 2010.

Com as informações apresentadas sobre a potência da energia solar fotovoltaica, podemos 
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afirmar que as hipóteses sobre esta energia foram validadas, sendo elas: sendo a energia solar uma fonte 
renovável de energia, ela se adequa muito aos dias atuais onde precisamos gerar energia e pensar no 
desenvolvimento sustentável, gerando energia de forma mais limpa possível; a potência da energia 
solar conta com vários equipamentos que permitem a melhor geração e aumento de potência do sistema 
fotovoltaico, como os módulos e células fotovoltaicos; e as desvantagens que afetam essa potência 
gerada, como o tempo chuvoso e nublado, perdas de potências nos equipamentos e sujeira nas placas. 

O rendimento soltar fotovoltaico é o resultado de como as placas solares e seus respectivos 
equipamentos de geração de conversão de energia vão reagir em função da irradiação solar presentes 
nos mesmos. Podemos determinar alguns fatores importantes para se obter uma eficiência satisfatória, 
como: o estado em que as células fotovoltaicas se encontram, pois elas são responsáveis por captar a 
energia vinda do sol e converte-la em energia elétrica; a durabilidade das placas, pois as mesmas contêm 
vida útil; sujeira, sombreamento, fatores climáticos e degradação das placas são possíveis razões para 
diminuir a eficiência (SANTOS, 2011).

Mas existem as vantagens. Além de ser uma energia renovável e que pouco agride o meio 
ambiente, existe forma de compensar a perda da energia solar fotovoltaica fazendo com que o rendimento 
continue sendo contínuo ou até maior.

Brito e Silva (2006, p.4) define o rendimento de uma célula fotovoltaica como:

A eficiência de conversão, ou rendimento, de uma célula fotovoltaica é definida como 
o quociente entre a potência da luz que incide na superfície da célula fotovoltaica e a 
potência elétrica disponível aos seus terminais.

Conforme Silva et al. (2019), os painéis solares têm durabilidade de, aproximadamente, 25 
anos, operando com cerca de 80% de sua eficiência. A eficiência que os painéis solares produzem está 
diretamente relacionada ao fator climático, por exemplo, em dias nublados e chuvosos, a eficiência será 
menor, e em dias, em que o pico de incidência solar for máximo, consequentemente, a eficiência será 
maior.

Foi inaugurado, em janeiro de 2019, um projeto solar que pode gerar 1MWp. Esse projeto 
foi instalado na usina hidrelétrica de Sobradinho – Bahia, com um custo de cerca de 56 milhões. A Fig. 3 
mostra as placas fotovoltaicas no leito rio da hidrelétrica (HELIUS ENERGY, 2019)
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Figura 3 - Hidrelétrica com placas solares.

Fonte: Helius energy, 2019.

Os painéis solares têm uma eficiência de 15% a 21%, essa porcentagem significa a quantidade 
de irradiação solar convertido em energia elétrica, por exemplo: um painel fotovoltaico, com eficiência de 
18%, consegue converter 18% da irradiação captada pela placa solar em energia elétrica (LENZ, 2016). A 
princípio, parece ser uma baixa eficiência, mas se levar em consideração a quantidade de irradiação solar 
presente durante grande parte do dia, a sua eficiência é muito boa. A Fig. 4 mostra o nível de irradiação 
solar no Brasil durante o ano, onde a tonalidade mais escura significa mais irradiação solar e a tonalidade 
mais clara é onde houve menos irradiação solar, sendo assim, é evidenciado que na região Sudeste tem 
uma ótima taxa de irradiação solar, onde é fornecido de 4.500 Wh/m² a 5.750 Wh/m², a região que 
conta com a maior taxa de irradiação solar é a região Nordeste com 5.500 Wh/m² a 6.000Wh/m², outra 
região que conta com uma boa incidência solar é a regia Centro-Oeste que oferece de 5.000 Wh/m² a 
5.750 Wh/m², a região Sul oferece de 3.500Wh/m² a 4.000 Wh/m² se tornando a região com menor taxa 
de irradiação solar, oferecendo de 4.000 Wh/m² a 4.500 Wh/m² é a região Norte tem a 4a maior taxa de 
irradiação solar do Brasil.
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Figura 4 - Irradiação solar no Brasil durante o ano.

Fonte: Efienergy, 2017.

Existe uma forma de compensar a geração de energia que não é suficiente para a total demanda 
de um determinado local a ser aplicado. Como mostra a Fig. 5 quando o sistema fotovoltaico não gera 
a quantidade de energia suficiente, o sistema de compensação irá suprir a demanda do local, utilizando 
energia elétrica que é fornecida pela concessionária elétrica, quando o sistema fotovoltaico gerar energia 
suficiente para ultrapassar sua demanda, essa energia excedente vai para a rede em forma de crédito 
(CONNEPI, 2015).
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Figura 5 - Sistema de compensação de energia elétrica.

Fonte: Adaptada de ANEEL, 2016.

É importante frisar que a energia fotovoltaica é imprevisível, pelo fato das condições e 
variações climáticas, e, para melhor aproveitamento e eficiência do sistema fotovoltaico, será necessário 
realizar um sistema de armazenamento e aproveitamento de energia (BRITO; SILVA, 2006). 

Com base nas informações apresentadas a respeito da eficiência solar fotovoltaica, concluímos 
que as hipóteses validadas são: a eficiência solar está diretamente ligada ao estado físico das placas 
solares; que a eficiência do sistema solar fotovoltaico depende da irradiação solar constante, sendo que 
em dias chuvosos e nublados sua eficiência é diminuída; existe um sistema de compensação de energia 
solar que transforma a energia perdida nos conversores em forma de crédito.

A geração de energia elétrica de um sistema híbrido, composto por uma fonte hídrica e uma 
fonte solar, vem se tornando uma boa escolha, quando se trata de gerar energia limpa. Composta por duas 
fontes renováveis, o sistema híbrido é capaz de compensar as limitações nas gerações individuais. De 
acordo com During Filho (2018), a unificação das fontes solar e hídrica pode permitir um grande impacto 
no preço da energia e encontrar soluções para melhorar a eficiência do projeto híbrido.

Um possível problema de demanda de energia futura seria a necessidade de dobrar ou 
triplicar a carga de energia elétrica produzida apenas por um tipo de fonte de energia elétrica. Sendo as 
fontes hidráulicas as fontes mais expressivas da matriz energética brasileira, torna-se ideal a utilização do 
sistema fotovoltaico atuando juntamente com a usina hidrelétrica (WEIGERT, 2018).

Uma boa aplicação de um sistema híbrido é inserir placas solares nas usinas hidrelétricas 
com reservatório d’água, pois os reservatórios permaneceriam cheios por mais tempo devido à geração 
complementar solar. A eficiência também pode ser obtida em usinas hidrelétricas fio d’água, tendo em 
vista que não contam com reservatório, então, as placas solares compensariam a baixa vazão em épocas 
de estiagem (ALENCAR; STEDILE; JUNIOR, 2018).

A Fig. 6 mostra a hidrelétrica de Furnas em Itumbiara antes de receber as placas solares e Fig. 
7 mostram algumas placas solares instaladas na hidrelétrica de Itumbiara.
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Figura 6 - Usina Furnas.

Fonte: Portal Solar, 2019.

Figura 7 - Usina Furnas.

Fonte: Portal Solar, 2020.

Outro exemplo de um sistema híbrido solar/hídrico aconteceu em Furnas, hidrelétrica de 
Itumbiara, localizada entre Minas Gerais e Goiás, com um investimento de, aproximadamente, R$ 
44.000.000,00. A hidrelétrica conta agora com uma capacidade solar auxiliar instalada de 1000 kWp,sendo 
200 kWp localizado nos reservatórios e 800 kWp instalado no solo (FOTOVOLT, 2020).

Baracco et al., (2015, p.113) informa sobre os programas disponíveis para dimensionamento 
e estimativa na geração híbrida:

 Alguns programas computacionais são desenvolvidos para auxiliar no dimensionamento, 
estimativa de produção de energia e análise de desempenho de sistemas híbridos, como é 
o caso do programa análise de viabilidade econômica de sistemas híbridos – AVES-H.

De acordo com a pesquisa de Beluco (2001), o sistema híbrido com fontes renováveis e o 
consumo (cargas adicionais) de energia gerada, que for excedente, podem ser inseridos em armazenamento, 
que irá garantir uma melhor eficiência no ciclo. A Fig. 8 a seguir mostra um esquema hídrico conjugado 
com o fotovoltaico, porém o funcionamento não necessariamente precisa atuar juntos, pois um compensa 
o outro, dependendo do que o projeto necessita.
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Figura 8 - Sistema Híbrido.

Fonte: Beluco, 2001.

Neste esquema podemos analisar o sistema híbrido em funcionamento, onde o reservatório de 
água alimenta o gerador hidrelétrico (ger hid), produzindo corrente alternada que é convertida e retificada 
pelo retificador (ret). Retificador este que tem por função manter a corrente contínua e está conectada a 
um barramento fornecendo suprimento para as baterias e ao gerador fotovoltaico (ger fot) (BELUCO, 
2001).

De acordo com Weigert (2018, p.28) é apresentado um esquema de geração híbrida na Fig. 9, 
que visa aumentar o rendimento e melhorar a eficiência

Sendo na Fig. 9: UHE a Usina Hidrelétrica, SFV o Sistema Fotovoltaico, INV o Inversor 
ou o sistema de inversores, SB o sistema de bombeamento, SEP o Sistema Elétrico 
de Potência, ou a rede, TA o grupo turbina-alternador e RESERV o reservatório da 
usina. O sistema de bombeamento eleva a água turbinada e o reservatório armazena 
energia na forma potencial gravitacional. O sistema fotovoltaico conectado à rede, 
através de inversores CC-CA, pode tanto alimentar essas bombas, como injetar potência 
diretamente na rede quando o nível do reservatório for elevado, acima de determinado 
parâmetro definido. 

Figura 9 - Esquema de geração híbrida.

Fonte: Weigert, 2018.
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O tempo de retorno do investimento em um sistema híbrido (payback) vai depender do tipo de 
projeto e, principalmente, do tipo de geração envolvida no hibridismo. Seu custo, apesar de ser elevado, 
tem um ótimo custo/benefício (PINHO et al., 2008).

           De acordo com Pinho et al. (2008), na elaboração de um projeto híbrido é importante 
levar em consideração as vantagens e desvantagens do projeto. Assim seriam as vantagens do ciclo híbrido. 
Local de implantação: recursos energéticos – utilização dos recursos que estão disponíveis no local. 
Equipamento e investimento: flexibilidade – sistemas facilmente ampliáveis, devido à modularidade dos 
subsistemas de geração. Operação e Manutenção: sistemas independentes – não precisam estar ligados 
diretamente a rede de energia elétrica convencional. Confiabilidade – pouca necessidade de manutenção 
para as tecnologias de geração renovável e sua redução para os sistemas diesel-elétricos de pequeno 
porte. Geração – proximidade da carga a ser atendida (forma de geração descentralizada). Qualidade 
de energia – qualidade maior da energia fornecida, em comparação com a diesel-elétrica. Questões 
Ambientais: sistema comissionado – ambientalmente benigno, dado o baixo nível de emissão de CO2 
e outros gases, comparado a geração exclusivamente a partir de combustíveis fósseis. Organização: 
usuários completamente adaptáveis as necessidades energéticas dos usuários.

Sendo as desvantagens. Local de Implantação: recursos energéticos – a disponibilidade 
energética dos recursos precisa ser favorável para geração de eletricidade.

Equipamento e investimento: investimento inicial – bastante elevado em fase de necessidade da 
importação dos principais equipamentos de geração. Operação e manutenção: sistemas de armazenamento 
– necessidade de armazenamento de energia, em função da intermitência das fontes das fontes primárias. 
Baterias – ciclo de vida relativamente curto comparado aos demais sistemas. Sistema de controle – pode 
ser bastante complexo, dependendo do porte do sistema. Questões Ambientais: baterias – descarte e 
reciclagem das baterias são pontos fracos. Porte do sistema – para sistemas de grande porte tem-se a 
ocupação de grandes áreas (arranjo fotovoltaico), além do aspecto visual (aerogeradores). Organização: 
usuário – necessidade de maior envolvimento do usuário com os sistemas durante e após a implantação, 
através do uso racional de energia.

De acordo com Albiero et al. (2017), o valor do investimento na construção de uma usina 
híbrida, se comparado à vida útil, se torna barato, pois, com o aumento da capacidade de geração e o 
fato de manejo operacional entres os ciclos, tem-se operação complementar ente si e ainda conta com o 
não aumento de manutenção, levando o método de geração a obter uma das melhores eficiência e custo/
benefício no seguimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Faz-se pertinente ressaltar que o estudo de caso mostrou uma eficiência de um sistema híbrido 
comparado à geração, através de uma hidrelétrica e de uma geração fotovoltaica.

A potência gerada a partir de um sistema híbrido mostrou - se bem atraente devido os 
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benefícios que traz ao sistema combinado, minimizando as adversidades na geração hidrelétrica e na 
geração fotovoltaica.

A adequação de uma usina hidrelétrica com placas solares, como já apresentados, é o 
caminho mais eficaz para a implementação de um sistema híbrido de geração de energia elétrica, então 
será composta por hidrelétrica e fotovoltaica.

Portanto, foi demonstrado, por meio do estudo científico, que devido aos grandes benefícios 
de se combinar geração hidrelétrica e geração fotovoltaica os países irão cada vez mais procurar investir 
em fontes de energias renováveis, assim pode-se esperar uma grande mudança no cenário energético 
mundial, nos próximos anos.
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RESUMO

Após o fim da Segunda Guerra Mundial ocorreu um enorme avanço tecnológico que favoreceu 
a globalização e a troca de informações entre o mundo, ajudando às empresas a otimizarem a produção e 
aumentar a competitividade. Dentre essas mudanças, podem ser destacadas, principalmente, a criação de 
metodologias de gestão e melhoria contínua de processos como o Sistema Toyota de Produção. Derivada 
deste conceito, a Manutenção Produtiva Total é um sistema de gestão de manutenção focada em redução 
de ociosidade de máquinas e melhoria de desempenho. Este estudo busca abordar a Manutenção Produtiva 
Total e quais as principais particularidades da sua aplicação indústria nacional. O objetivo do estudo 
foi apresentar esta teoria de gestão da manutenção, suas características, contexto histórico, vantagens e 
desvantagens. Através de uma revisão bibliográfica de artigos acadêmicos sobre o tema, o estudo buscou 
enriquecer o debate acadêmico e trazer reflexões no que tange a importância dessa metodologia de gestão 
da manutenção para as indústrias nacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Manutenção; Manutenção Produtiva Total; Melhoria Contínua.

INTRODUÇÃO

A Manutenção Produtiva Total (TPM) é um sistema de gestão da manutenção baseada no 
Sistema Toyota de Produção, sendo uma metodologia de otimização da produção e redução de desperdícios 
muito popular atualmente e que se originou no fim da Segunda Guerra Mundial (BORMIO, 2000).

TPM é muito mais do que fazer manutenção, é uma filosofia gerencial que atua na forma 
organizacional, no comportamento das pessoas, não só os de manutenção, mas todos ligados ao processo 
produtivo (CITISYSTEMS, 2018).

Atualmente as empresas, independentemente do que produzem ou do serviço que prestam, 
enfrentam desafios devido: condições de macroeconomia, aumento da exigência dos consumidores, 
complexidade crescente dos sistemas produtivos, aumento da eficiência dos equipamentos, retorno sobre 
investimentos em máquinas e ao ambiente globalizado, onde a competitividade é o fator primordial para 
a sobrevivência das empresas da atualidade (CITISYSTEMS, 2018).

A manutenção tem uma missão importante no estabelecimento de uma estrutura do processo 
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produtivo de qualquer organização. A manutenção dos ativos (máquinas e equipamentos) garante a 
disponibilidade, confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custo adequado (NASCIF; 
DORIGO, 2009).

Diante do cenário de competitividade crescente em que as empresas se encontram é necessária 
a implantação da gestão estratégica da manutenção para promover a cultura de mudanças, contemplar a 
eficácia ao processo produtivo e o sucesso empresarial (BORMIO, 2000).

A TPM é capaz de englobar várias técnicas de monitoramento das condições dos equipamentos, 
prognosticando a necessidade ou não de intervenção, visando aperfeiçoar a operação total, principalmente, 
os sistemas críticos da planta industrial (NASCIF; DORIGO, 2009).

O objetivo da presente pesquisa foi apresentar a teoria da Manutenção Produtiva Total, suas 
características, contexto histórico. O presente estudo visa enriquecer o debate acadêmico a respeito 
dessa filosofia de gestão da manutenção, uma vez que a metodologia TPM tem o poder de melhorar a 
produtividade da indústria nacional (BORMIO, 2000).

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo se baseou em uma revisão bibliográfica de artigos acadêmicos, onde foram 
analisados estudos dos últimos 20 anos a respeito do tema, visando com isso um maior entendimento 
sobre a Manutenção Produtiva total e seus pilares.

A pesquisa se baseia nos acervos do Portal periódicos CAPES, Scielo, Google Acadêmico e 
outras fontes renomadas de pesquisa. Ressalta-se que a pesquisa abrangeu não apenas textos e fontes em 
português, como também no idioma inglês.

A pesquisa iniciou-se buscando os artigos mais relevantes sobre o tema e, em seguida, esses 
artigos foram revisados, resumidos e elencados de acordo com sua relevância. Posteriormente, foram 
escolhidos os artigos mais pertinentes, a partir dos quais a revisão foi escrita.

REVISÃO DE LITERATURA

Bormio (2000) define TPM como a busca a eficiência máxima do Sistema de Produção. 
Ainda segundo o autor, o propósito da TPM é construir no próprio local de trabalho os mecanismos para 
que perdas (tanto de equipamentos quanto de produtividade) sejam evitadas. A função da TPM é tentar 
reduzir as perdas de produtividade e otimizar os equipamentos buscando a diminuição das manutenções.

É importante que se contextualize o histórico do surgimento da TPM. A partir do final da 
Segunda Guerra Mundial, as indústrias de fabricação e montagem evoluíram bastante, uma vez que a 
recuperação econômica do pós-guerra fomentou mais investimentos no setor industrial a fim de reerguer 
o Japão nessa época. Pinto (2012) destaca que até a década de 1950, a manutenção era apenas mais um 
setor desprezado em muitas empresas. Como descreve o autor, a manutenção tinha apenas como função 
reagir a falhas e avarias nos equipamentos, procurando repará-los no mais curto espaço de tempo, quando 
tal era possível.
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A TPM se insere dentro do conceito de gestão da manutenção. De acordo com Coelho (2008), 
a gestão integrada da manutenção tem o poder de influenciar na competitividade das organizações, de 
forma negativa ou positiva. Com o advento dos modelos de gestão como o Just In Time o Sistema Toyota 
de Produção (STP), as empresas puderam alavancar sua performance, reduzir os desperdícios e aumentar 
a lucratividade. O Just in Time é definido como um sistema de administração da produção que determina 
que tudo deve ser produzido, transportado ou comprado na hora exata. Pode ser aplicado em qualquer 
organização, para reduzir estoques e os custos decorrentes.

A gestão da manutenção se baseia em uma série de atividades integradas entre si, que devem 
ser vistas como um todo e não individualmente. A empresa precisa ter essas etapas em consideração, a 
fim de atingir as metas necessárias. Caso contrário será sempre uma empresa subaproveitada (PINTO, 
2012).

A segunda geração da TPM se deu na década de 1980, onde se visava eliminar as seis perdas 
nos equipamentos, que são as seguintes: Perda por quebra ou falha; Perda por preparação e ajuste; 
Perda por operação em vazio e pequenas paradas; Perda por velocidade reduzida; Perda por defeitos no 
processo; Perda no início da produção (MAROCCO, 2013).

Na Fig. 1 são apresentados os tipos de manutenção existentes, conforme descreve Pinto 
(2012). Em seguida são descritos cada um dos tipos de manutenção.

Figura 1 - Tipos de Manutenção existentes.

Fonte: Pinto (2012).

A Manutenção Preventiva é toda manutenção realizada em intervalos predeterminados com a 
finalidade de evitar a falha dos equipamentos durante o processo de produção. A Manutenção Corretiva 
é realizada após a falha do equipamento, que tem como objetivo recolocar o equipamento em condições 
de executar sua função requerida. A Manutenção Preditiva garanti uma qualidade de serviço pretendida, 
como base na aplicação de técnicas de análise, com o objetivo de reduzir ao mínimo a manutenção 
preventiva e diminuir a manutenção corretiva (DANTAS, 2016).

A manutenção preventiva é muito ampla e se define como um conjunto de ações que tem 
por objetivo prevenir a quebra. Ela visa eliminar ou reduzir as probabilidades de falhas por manutenção 
(limpeza, lubrificação, troca de peças) segundo uma programação preestabelecida. Já a manutenção 
preditiva caracteriza-se pela medição e análise de variáveis da máquina, que possam prognosticar uma 
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eventual falha. Desse modo, a equipe de manutenção pode se planejar para a intervenção e aquisição de 
peças (custo da manutenção), reduzindo gastos com estoque e evitando paradas desnecessárias da linha 
de produção (custo da indisponibilidade). A manutenção corretiva tem por objetivo corrigir, restaurar, 
recuperar a capacidade produtiva de um equipamento ou instalação que tenha interrompido ou diminuído 
sua capacidade de praticar as funções para as quais foi projetado. A manutenção corretiva pode ser 
entendida como todo trabalho de manutenção realizada após a falha do equipamento, visando restabelecê-
lo à sua função requerida, eliminando o estado de falha (PERDONÁ et al, 2016).

Todos esses conceitos são a base da gestão da manutenção. O sistema de gestão da 
manutenção se baseia em três princípios fundamentais: melhoria das pessoas (esse princípio se dá através 
da ministração de treinamentos e auxílio no desenvolvimento dos colaboradores da empresa); melhorias 
dos equipamentos (realizada através de planos de manutenção preventiva e corretiva, buscando a eficácia 
do processo produtivo) e qualidade total (conjunto de estratégias de administração orientadas a criar 
consciência da qualidade em todos os processos organizacionais). É referida como “total”, uma vez que 
o seu objetivo é envolver todos os parceiros do negócio incluindo distribuidores, funcionários e demais 
partes interessadas nos processos produtivos da empresa.

A TPM possui oito etapas que seguem as especificidades de cada empresa, mas no geral, 
são baseados nos seguintes pilares: Melhoria focada; Manutenção autônoma; Manutenção planejada; 
Treinamento e educação; Gestão antecipada; Manutenção da qualidade; Segurança, saúde e meio 
ambiente; Melhoria dos processos administrativos (NAKAJIMA, 1989 apud DANTAS, 2016).

Os pilares da TPM são ilustrados na figura 02:

Figura 2 - Pilares da TPM.

Fonte: adaptado de MAROCCO, 2013.

O pilar mais importante é o da Manutenção Autônoma, que se baseia em processos de 
capacitação de colaboradores, buscando torná-los aptos a promover mudanças em seu ambiente de 
trabalho que garantam elevação da produtividade (DANTAS, 2016).

A manutenção autônoma fez com que mudasse o conceito: “eu fabrico, você conserta!”; para 
o: “do meu equipamento cuido eu!”. Essa nova visão alterou significativamente a cultura de manutenção 
na indústria após o ano de 1980, quando esses conceitos começaram a se globalizar (DANTAS, 2016).
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As principais diretrizes de um programa de manutenção autônoma são: Eliminar e prevenir 
a deterioração forçada dos equipamentos; Deixar o equipamento em seu estado ideal com 100% de 
funcionamento; Criar e disponibilizar as condições básicas para manter o equipamento nas condições 
ideais; Utilizar-se dos problemas que acontecem com o equipamento como uma das ferramentas para 
melhorar as atividades (PINTO, 2012).

No pilar da manutenção autônoma faz-se necessário a busca pelo máximo de utilização dos 
equipamentos e máquinas na empresa, buscando obter eficiência na produtividade por meio da melhoria 
da utilização (CARVALHO; RESSINETI 2019).

Os estágios da manutenção autônoma são: Limpeza: consiste em realizar uma inspeção 
inicial para verificação de anomalias no equipamento, execução de pequenos reparos e limpeza inicial do 
equipamento e do posto de trabalho. Padronização e organização: o objetivo deste estágio é elaborar 
métodos para padronizar as tarefas já realizadas e facilitar a visualização de problemas e manter o 
ambiente de trabalho agradável. Gerenciamento autônomo: nesse estágio são elaborados os meios para 
estabelecer rotina de inspeção, criação de metas de melhoria e acompanhamento dos seus resultados 
(SOUZA, 2008).

Antes da implementação da manutenção autônoma o procedimento de atendimento da 
manutenção não era filtrado em relação a sua criticidade, a manutenção era solicitada por qualquer 
motivo, gerando parada do equipamento devido deslocamento dos técnicos até o local, aumentando o 
tempo de espera e sua regularização, até mesmo em algumas pequenas intervenções de manutenção que 
poderiam ser realizadas pelos operadores (CARVALHO; RESSINETI 2019).

A capacitação dos operadores é o fator principal da manutenção autônoma, por ter autonomia 
sobre o equipamento, e tomar a decisão mais adequada nas paradas de linha produtiva, o processo 
da capacitação segue por um planejamento onde os operadores poderão realizar as inspeções sem o 
acompanhamento da manutenção (CARVALHO; RESSINETI 2019).

Nessas circunstâncias a implantação da manutenção autônoma se torna prática, eficaz 
e eficiente, pois seu objetivo e justamente a diminuição do tempo de manutenção, aumentando 
consequentemente sua produtividade (JOAQUIM, 2017).

O pilar da Manutenção Planejada tem por objetivo aumentar a eficiência do departamento 
de manutenção identificando, eliminando e prevenindo as quebras dos equipamentos (MELO; LOOS, 
2019).

As principais etapas para implantação da Manutenção Planejada são: Análise da diferença 
entre condições básicas e condição atual; Melhorias nos métodos atuais; Medidas para estender a vida 
útil do equipamento e controlar as inconveniências; Melhoria da eficiência da inspeção e do diagnóstico; 
Diagnóstico geral do equipamento; Uso adequado do equipamento até o seu limite (FREITAS, 2009).

O pilar Treinamento e educação é importante para o atingimento de metas nas empresas, é 
fundamental que os funcionários sejam capacitados corretamente. A capacitação dos operadores é o fator 
principal, por ter autonomia sobre o equipamento, e tomar a decisão mais adequada nas paradas de linha 
produtiva, o processo da capacitação segue por um planejamento onde os operadores poderão realizar as 
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inspeções sem o acompanhamento da manutenção. A capacitação é dividida em quatro etapas: Matriz de 
Habilidade; Treinamento Teórico; Treinamento Prático e Avaliação (CARVALHO; RESSINETI 2019).

Treinamento e educação, é visto como essencial para o funcionamento de todos os pilares. 
Nenhum dos outros pilares descritos caminha se o funcionário, não estiver melhorando, estiver ganhando 
novos conhecimentos (LAMPKOWSKI; MASSON; CARRIJO, 2017, p. 19).

As etapas de implantação do pilar de treinamento e educação são: Determinação do perfil 
ideal dos operadores e mantenedores; Avaliação da situação atual; Elaboração do plano de treinamento 
para operadores e mantenedores; Implantação do plano; Determinação de um sistema de avaliação do 
aprendizado; Criação de um ambiente de autodesenvolvimento; Avaliação das atividades e estudos de 
métodos para atividades futuras (FREITAS, 2009).

O pilar melhoria dos processos administrativos é o pilar de sustentação que fecha o quadrante 
dos pilares básicos e consequentemente sustenta toda a metodologia. Para executar esse pilar o trabalho 
deve ser realizado em equipe, com o apoio de um especialista quando necessário (LAMPKOWSKI; 
MASSON; CARRIJO, 2017).

O pilar Manutenção da Qualidade assegura a qualidade dos produtos no processo produtivo 
e busca atingir as metas estabelecidas pela corporação. A garantia de qualidade no processo elimina o 
número de homens hora utilizados nas inspeções dos produtos e reclamações de clientes (LAMPKOWSKI; 
MASSON; CARRIJO, 2017).

A redução dos defeitos em uma determinada linha de produção costuma ocorrer devido ao 
resultado da implantação do programa TPM e durante a sua implantação os resultados costumam ser 
significativos. Vale ressaltar que o desenvolvimento do pilar da manutenção da qualidade é de suma 
importância ao programa de redução dos defeitos. Suas etapas de implantação são: Levantamento da 
situação da qualidade; Restauração da deterioração; Eliminação das causas; Estabelecimento das 
condições livres de defeitos; Controle das condições livres de defeitos; Melhoria das condições livre de 
defeitos (FREITAS, 2009).

O pilar Gestão antecipada visa garantir produtos de excelentes qualidades, fácil manufatura, 
fácil utilização e baixo potencial de defeitos. Assim sendo, atua sobre as perdas do processo produtivo, 
principalmente as provocadas por problemas de projeto tanto em equipamentos ou produtos. Após 
analisados todos estes aspectos e feita a opção de compra, a próxima meta e reduzir o período que o 
equipamento leva do término da instalação até estar produzindo com máxima eficiência e de forma 
estabilizada (YAMAGUCHI, 2005).

O pilar Segurança, saúde e meio ambiente tem como foco atingir sua meta de zero acidente. 
Para que a meta seja alcançada, suas atividades têm como foco a prevenção de acidentes, tanto ambientais 
como pessoais, agindo para que sejam eliminadas as condições e atos inseguros (YAMAGUCHI, 2005). 

O pilar Melhoria dos processos administrativos é o pilar responsável em manter o indicador 
de acidente zero, doenças ocupacionais zero e danos ambientais zero. Suas fases de implantação são 
(FREITAS, 2009):
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•	 Identificações de perigos, aspectos, impactos e riscos;
•	 Eliminação de perigos e aspectos;
•	 Estabelecimento do controle de impactos e riscos;
•	 Treinamento em segurança, saúde e meio-ambiente;
•	 Inspeção de segurança;
•	 Padronização;
•	 Gestão autônoma”.

Segundo Dantas (2016), o Pilar melhoria dos processos administrativos é de suma importância 
para a efetivação da TPM. Nas palavras do autor, “ele se caracteriza pela redução das perdas nos processos 
administrativos, eliminando os retrabalhos e atividades que não agregam valor e, consequentemente, 
gerando aumento na eficiência”. Todo o fluxo de informações deve ser otimizado, buscando eficiência 
em comunicação das áreas administrativas e técnicas da empresa.

Por fim, para implantar a TPM de forma completa, é fundamental que a empresa estabeleça 
programa de melhoria focada.

Pela melhoria focada, pode-se alcançar também benfeitorias ergonômicas nos locais de 
trabalho. Essa melhora da ergonomia faz com que o funcionário se desgaste menos e evita doenças 
laborais, melhorando também a produtividade do funcionário e da própria empresa. A aplicação desta 
metodologia foi fundamental para alavancar a qualidade dos produtos no Japão a partir dos anos 50 e, 
combinada com outras ferramentas, foi importante para alicerçar a concepção TPM (DANTAS, 2016).

O aperfeiçoamento do pilar da melhoria focada deu origem ao famoso Ciclo Plan, Do, 
Chack and Analyze (PDCA), que significa Planejar, Executar, Checar e Atuar é um sistema de melhoria 
contínua que pode ser aplicado em todos os processos industriais, não apenas na gestão da manutenção 
(ANDRADE, 2003). Na Fig. 3 é ilustrado o ciclo PDCA.

Plan – Planejar é onde você estabelece os objetivos necessários para trazer resultado ao 
problema, é necessário que seja construído um plano com o passo a passo que você pretende realizar.

Do – Execução é a etapa onde tudo que foi planejado será executado, esta parte é uma dais 
mais importantes, pois sem ela não é possível colocar em prática as etapas seguintes. Vale ressaltar que 
para iniciar está etapa é fundamental que o planejamento esteja completo.

Check – Verificação nesta etapa é feito a inspeção de tudo que foi executado para verificar se 
as atividades planejadas foram executadas de forma correta e se foi atingido o resultado esperado.

           Act – Atuar é a etapa onde agimos de acordo com os resultados obtidos na etapa de 
verificação, podendo haver duas situações: o alcance ou não dos resultados esperados (DANTAS, 2016).
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Figura 3 - Ciclo PDCA.

Fonte: Adaptado de DANTAS (2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na pratica o TPM é um sistema de redução de perdas focado no equipamento e processo, em 
que inicialmente é identificado os maiores desperdícios no sistema de produção. A partir da identificação 
desses desperdícios, é feita a elaboração de um plano para sanar esses desperdícios. Cada pilar no 
TPM visa preencher um determinado desperdício. Foi possível perceber que todas as intervenções dos 
equipamentos em uma fábrica, são feitas de maneira planejada, mesmo as manutenções corretivas. A 
TPM é um trabalho contínuo, as equipes envolvidas precisam sempre estar envolvidas em treinamentos, 
para que o programa não perca sua efetividade.

Uma das etapas mais difíceis da implantação do TPM surge no pilar da manutenção 
autônoma, pois é necessário a conscientização dos operadores, de que agora eles não somente vão operar 
o equipamento como também cuidar do mesmo, fazendo inspeções, diagnósticos, e até mesmo alguns 
pequenos reparos, porém quando essas atividades são impostas a eles, normalmente os mesmos querem 
um aumento salarial, uma promoção, pois eles enxergam um aumento de serviço, acham que estão fazendo 
o trabalho da manutenção com uma remuneração menor, não conseguem enxergar que essas mudanças 
vão trazer grandes benefícios para a empresa, como redução no tempo de reparos dos equipamentos, pois 
agora eles não precisam depender de um manutentor para sanar as pequenas paradas de manutenção, 
muitas delas vão ser evitadas nas inspeções realizadas antes do início do serviço.

A implantação de todos os pilares do TPM não é uma tarefa rápida, pois demanda principalmente 
a mudança de cultura dos colaboradores. Em alguns casos, a empresa pode gastar energia e dinheiro na 
tentativa da implantação, mas sem obter sucesso, principalmente devido a essa questão cultural. Porém 
quando implantada de forma correta, já no segundo pilar  manutenção autônoma, a empresa consegue 
enxergar os benefícios, com o aumento da produtividade dos equipamentos, da disponibilidade operacional 
e redução das paradas não planejadas, pois antes de haver esse pilar, as ocorrências não eram filtradas, 
em todas paradas o time de manutenção era acionado, muitas das vezes estavam sobrecarregados e não 
podiam atender no momento solicitado, e muita das vezes essas ocorrências poderiam ser sanadas pelos 
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próprios operadores e assim evitariam que o equipamento ficasse parado aguardando a manutenção.
O intuito do Pilar melhoria focada é reduzir os desperdícios e aumentar a qualidade dos 

produtos e processos, identificando os problemas da empresa e achando soluções através de um estudo de 
caso. E para que isso seja feito de forma correta algumas ferramentas são utilizadas para auxiliar, como o 
PDCA, que é uma ferramenta que visa organizar e executar as ideias de forma prática e objetiva.

O Pilar da manutenção planejada visa aumentar a disponibilidade dos equipamentos, pois 
busca identificar e solucionar as falhas dos equipamentos antes que as mesmas aconteçam. Antes da 
existência desse pilar as manutenções eram tratadas após a ocorrência da falha, isso impactava o processo, 
pois havia várias paradas não planejadas, com isso gerando inúmeras perdas no processo produtivo. 
Com a implantação da manutenção planejada foram criados planos de manutenção / inspeção, que visa 
identificar as falhas no seu período inicial e assim intervir de forma planejada para não ocorrer a perda no 
processo de produção por uma parada emergencial. Esses planos de manutenção são criados a princípio 
com dados contidos no manual do equipamento e através do histórico de ocorrências do mesmo, por isso 
é de suma importância que o setor de planejamento e controle de manutenção, lancem todos os dados 
obtidos através das ordens de serviços no sistema, pois isso facilitara na hora da elaboração dos planos 
de manutenção, para que os mesmos possam ser criados de forma objetiva e eficaz, atacando os pontos 
críticos do equipamento.

O Pilar treinamento e educação é de fundamental importância para o processo de implantação 
do TPM, pois é através dele que serão identificados os níveis de conhecimento de cada colaborador 
através de ferramentas, uma delas é a matriz de habilidades. Após esses níveis de conhecimentos forem 
identificados, é hora de capacitar os colaboradores, através de treinamentos visando a excelência de todos 
nas suas devidas funções. É nesse pilar que conscientizamos os colabores da importância deles para que 
o processo produtivo ocorra da melhor forma possível, pois eles precisam entender que não pode haver 
guerra entre manutenção / produção, pois todos trabalham para a mesma empresa, e quando os dois 
setores trabalham com união, todos tende a ganhar.

O Pilar gestão antecipada tem como foco o estudo de novos projetos, tanto na compra de 
equipamentos como na melhoria de equipamentos antigos, o intuito é garantir a confiabilidade dos 
equipamentos e uma melhor produtividade. É necessário que na compra ou melhoria dos equipamentos 
o gestor de manutenção esteja presente, pois muitas das vezes são comprados equipamentos de difícil 
acesso a peças de reposição e assistência técnica para o auxílio na capacitação do time de manutenção. 
Na elaboração do layout para receber os novos equipamentos também é necessário que o gestor de 
manutenção esteja presente, pois as máquinas têm que ser instaladas em lugares de fácil acesso para 
manutenção.

O pilar da manutenção da qualidade tem como foco garantir o defeito zero no produto, através 
de ferramentas de gestão que ajudam a identificar problemas no processo produtivo logo no início, assim 
é possível evitar desperdícios no processo e reduzir custo.

Já o Pilar segurança saúde e meio ambiente garante um local de trabalho mais seguro para os 
funcionários, pois tem como foco eliminar situações de risco para a saúde do trabalhador, garantindo um 
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ambiente sem ocorrências de acidentes.
Entende-se que é no Pilar de melhoria dos processos administrativos onde é feita a eliminação 

de desperdiço por falta de planejamento e comunicação, pois todas as decisões têm que ser tomadas 
através de reuniões com o time envolvido no projeto, e todas as decisões têm que ser seguidas através 
do cronograma estabelecido. Uma das funções desse pilar é manter todo o time do projeto atualizado 
através de indicadores de desempenho. Uma ferramenta bastante utilizada nesse pilar é o 5S pois garante 
a organização do ambiente de trabalho e otimiza os processos administrativos.
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RESUMO

O presente trabalho aborda metodologicamente conceitos termomecânicos sob a verificação 
microestrutural do aço ASTM A 106 Gr. B, aplicado em coletores do superaquecedor de caldeiras, 
através de acompanhamentos periódicos das alterações de sua granulometria estrutural, mediante 
as variações térmicas, comumente realizadas em equipamentos industriais como caldeiras, vasos de 
pressão e tubulações. Ao testar e realizar os experimentos, verificou-se que houve mudanças estruturais, 
através de cálculos embasados na norma ASTM E 112 (Standard Test Methods for Determining Average 
GranSize), este processo remete ao o aumento de grãos ferríticos e a diminuição dos grãos de perlíticos, 
após a aplicação de um aporte térmico. As alterações são microestruturais, por consequência de mudança 
das propriedades mecânicas do material examinado. Este trabalho objetiva demostrar à necessidade 
de inspeções de integridade e acompanhamentos periódicos, por meio de ensaios não destrutivos, 
sob a técnica de réplica metalográfica.  Ao incorporar os ensaios à rotina industrial, evita-se paradas 
operacionais não programadas de equipamentos, reduzindo os danos mecânicos e financeiros, inibindo 
perdas de produtividade, possíveis acidentes, assegurando a saúde e integridade dos colaboradores que 
desenvolvem suas atividades nas adjacências destes equipamentos, e consequentemente atendimento aos 
preceitos das normas vigentes.

PALAVRAS CHAVE: Mudanças Estruturais; Superaquecerdor; Verificação Microestrutural; 
Termomecânicos.

INTRODUÇÃO

A avaliação de materiais por meio de verificação microscópica é uma metodologia de 
exame centenária que ao longo dos anos vem se mostrando eficiente na caracterização de materiais. Os 
procedimentos foram aperfeiçoando-se e sendo disseminados em todo o mundo, na década de 30, graças 
ao trabalho sistemático de Hubertus Colpaert, a técnica de metalografia foi consolidada no Brasil. 

Entende-se por metalografia o estudo das características estruturais ou da constituição dos 
metais e suas ligas, para relacioná-los com suas propriedades físicas, químicas e mecânicas. 

De acordo com Azevedo e Campos (2015), Henry Sorby, metalurgista e estudioso, dedicou 
28 anos ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em 1963 adaptou o microscópio óptico para 
trabalhar com a luz refletida na pesquisa da microestrutura de meteorito de ferro (já estudado em 1820 
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por Widmanstätten e Screibers, usando o ataque comácido nítrico na superfície polida). 
Tornou-se o primeiro pesquisador a estudar como a microestrutura do aço variava com a 

sua composição química, tratamento térmico e processo de manufatura, assim, criando uma importante 
ferramenta de ensino e de grande valia para o desenvolvimento mecânico, em processos industriais.

Para obter a relação entre estrutura observada ao olho nú, lupa ou microscópio com as 
propriedades mecânicas, deve-se seguir procedimentos, conhecidos conceitualmente como exame 
metalográfico. Conforme Júnior (2011), para a realização da análise, o plano de interesse da amostra 
é cortado, lixado, polido e atacado com reagente químico, de modo a revelar as interfaces entre os 
diferentes constituintes que compõe o metal.

No entanto, no estudo dos materiais de equipamentos industriais em operação, nem sempre 
é possível a remoção de amostras, podendo em alguns casos comprometer a uniformidade do projeto 
original. 

A análise metalográfica não destrutiva, possibilita a verificação micro estrutural do material, 
sem a remoção e/ou modificação de seu perfil construtivo original de projeto.  Conforme colocado por 
Struers (2013), a técnica de metalografia de campo, por ser método não destrutivo, ficou conhecida como 
réplica metalográfica, permite a observação indireta da microestrutura através do emprego de um filme 
de acetato de celulose. A Fig. 1 mostra de forma esquemática o emprego das réplicas metalográficas 
sobre o material a ser estudado.

Figura 1 - Ilustração de aplicação de acetato.

Fonte: Ennes, 2013.

Os exames realizados por meio desta técnica, possibilitam a análise de falhas de materiais, 
controle de qualidade, engenharia reversa e otimização microestrutural através de tratamentos termo-
mecânicos. Com isto, o exame tem aplicação importante dentro do cenário industrial, na verificação de 
possíveis alterações microestruturais dos equipamentos, as alterações afetam diretamente nas propriedades 
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mecânicas destes materiais. Estes são fenômenos típicos que ocorrem em equipamentos submetidos sob 
elevadas temperaturas em longos regimes operacionais.

Segundo Wilker Júnior (2009), a problemática envolvida no emprego de aços em tais 
condições, é que em altas temperaturas de serviço, por prolongados períodos de tempo, estes materiais 
tendem a alterar fortemente suas propriedades microestruturais, consequentemente degradam às suas 
propriedades mecânicas e a capacidade de inibição dos mecanismos de fluência. 

Uma das propriedades importantes que definem a integridade de componentes e materiais 
metálicos sujeitos a elevadas temperaturas de operação é o seu comportamento com relação à fluência. 
Devido à ativação térmica, os materiais podem lentamente e continuamente deformar mesmo sob carga 
constante (tensão) e eventualmente falhar.

A fluência é a capacidade que um metal tem de alterar o seu tamanho e a sua resistência 
mecânica ao longo do tempo. A deformação permanente, dependente do tempo e da temperatura, de 
materiais quando submetidos a uma carga ou tensão constante. Como consequência de tal deformação as 
alterações dimensionais inaceitáveis e distorções, bem como ruptura final do componente podem ocorrer. 
Dependendo do componente, a falha final pode ser limitada por deformação ou fratura. Embora a fluência 
possa ocorrer em qualquer temperatura acima do zero absoluto, geralmente nos metais este fenômeno só 
se torna relevante a temperaturas acima de 40% da sua temperatura absoluta de fusão.

Sendo assim, tem-se concebido técnicas que permitam uma verificação da integridade do 
material e, eventualmente a definição de ações preventivas ou corretivas a serem tomadas. Este fenômeno 
é propício nos materiais metálicos, levando em muitas vezes à acidentes operacionais de equipamentos, 
causando danos à propriedade, processos e colaboradores. Dentre os mais variados equipamentos térmicos 
industriais, enquadra-se a caldeira que originalmente é submetida à estas condições. Na figura 3, pode-se 
observar a deformação por fluência em uma caldeira.

Figura 3 - Deformação por fluência.

Fonte: Schultz, 2015. 
O coalescimento é conceitualmente conhecido como um tratamento térmico de recozimento 
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com a finalidade de se obter os carbonetos na forma esferoidal, também conhecido como esferoidização. 
Utiliza-se em produtos que necessitem reduzir sua dureza, para poderem ser deformados plasticamente. 

Os danos e falhas por fluência acontecem nos metais que são submetidos a elevadas 
temperaturas, através das alterações microestruturais por meio de coalescimento, e esferoidização da 
cementita na estrutura perlítica, ilustrado abaixo através da figura 2, que mostra o aspecto micrografico 
de um aço coalescido.

Figura 2 - Aspecto micro gráfico de aço coalescido.

Fonte: Dal Sochio, 2014.

Nas caldeiras flamotubulares, os gases são transportados através de tubos até chegar ao 
interior da caldeira, tendo a água ao redor destes tubos. E as caldeiras aquatubular é oposto, ou seja, a 
água a ser aquecida passa no interior de tubos que, por sua vez, são envolvidos pelos gases de combustão. 
O Superaquecedor é composto por serpentinas, tubos lisos e aletados, montados no fluxo dos gases de 
combustão, essencialmente na região mais quente da caldeira. O vapor saturado gerado na caldeira é 
recebido pelo superaquecedor, que via troca térmica elevam a temperatura do vapor acima da temperatura 
de saturação. Em um ciclo ideal a temperatura não pode ultrapassar a prevista para cada material, porém 
em campo ocorre a variação, ocasionando as degradações do material.

A escolha do local de realização da técnica de metalografia de campo para se verificar as 
possíveis alterações microestruturais se dá através da verificação das regiões de maior aporte térmico, tais 
como tubos de parede d’agua das fornalhas, tubos de superaquecedor e tubos de convecção. Conforme 
demonstrado em croqui de vista lateral na figura 4.
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Figura 4 - Croqui lateral de caldeira.

Fonte: Schultz, 2015. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar aravés do exame metalográfico não destrutivo, a 
avaliação de integridade de equipamentos e componentes submetidos a elevados picos térmicos, e a 
demonstração do dimensionamento de grãos antes/depois da aplicação do aporte térmico.

O procedimento normativo conforme norma ASTM E 112(Standard Test Methods for 
DeterminingAverageGrainSize) demonstra as alterações por meio do crescimento dos grãos ferríticos. 
Sendo possível constatar através de suas alterações de morfologias micro estruturais, o nível de degradação 
e envelhecimento do material examinado.

Do ponto de vista da engenharia de manutenção é possível expor que o acompanhamento 
periódico deste exame é uma ferramenta assertiva para a determinação de manutenções planejadas para 
materiais suscetíveis a variações térmicas, viabilizando rotina de produtividade, custos e cuidados com a 
integridade do equipamento e dos colaboradores.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para demonstrar os conceitos aplicados neste artigo, foi desenvolvido o experimento em 
um corpo de prova, de material aço carbono ASTM A106 Gr.B. O exame foi realizado por réplica 
metalográfica, observando todo o procedimento de aplicação e às devidas verificações microestruturais 
em sua condição ideal, ou seja, novo e nunca submetido a nenhum tipo de variação de temperatura.

Em seguida, o mesmo foi submetido à uma alta fonte de calor, durante um determinado intervalo 
de tempo, simulando desta forma o processo operacional de uma caldeira. Dado o tempo estabelecido 
através das referências científicas, o mesmo foi novamente submetido ao exame metalográfico.

O material do corpo prova utilizado foi um tubo novo de material em aço carbono de 
especificação ASTM A 106 Gr. B, conforme descrito a composição química dos elementos e suas 
concentrações no quadro 1 e no quadro 2 as propriedades mecânicas, veja a seguir:
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Quadro 1 - Composição química (A 106 Gr.B).

Fonte: Gelsonluz, 2017.

 Quadro 2 - Propriedades mecânicas (A 106 Gr.B).

Fonte: Gelsonluz, 2017. 

Preparou-se a região a ser examinada por meio de uma sequência de lixas na superfície, com 
as seguintes granulometrias de lixas em carbureto de silício: P120, P180, P240, P320, P400, P600. O 
sentido de lixamento usado foi girar o sentido de lixamento da anterior a 90°, para remover todos os riscos 
da etapa anterior, de modo que a superfície fique totalmente isenta de carepas, oxidações e deformidades.

Na etapa seguinte foi realizado o polimento mecânico, com uso de um tecido para polir 
especial, adicionado pasta de diamante 1μm, mais fluido lubrificante (etilenoglicol).

Após realização deste procedimento, a superfície foi limpa com álcool, para remover poeiras 
indesejáveis sobre a superfície de interesse. O processo finda-se quando obtém uma superfície totalmente 
isenta de riscos e espelhada, conforme demonstrado na figura 5.  
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Figura 5 - Superfície de exame polida.

Fonte: Autores, 2020.

A etapa seguinte consistiu no ataque químico ao material, por meio do contato em movimentos 
circulares de um algodão umedecido com picral (picrato de sódio em meio alcalino). 

Segundo Rohde (2010), o objetivo deste procedimento de ataque químico é de permitir a 
identificação dos contornos de grãos e as diferentes fases apresentadas na microestrutura do material 
analisado, por meio da aplicação superficial de um reagente ácido por um determinado período de 
tempo. Este reagente causará uma ligeira corrosão superficial para delimitar e expor todos os seus 
microconstituintes (Fig. 6).

Após o intervalo de tempo de 20 segundos, aplicou-se álcool para neutralizar o ataque 
químico na superfície de exame, evitando espalhar pela superfície e comprometer o restante da peça, 
conforme sinalizado na figura 6.

Em seguida, aplicou-se o acetato celulósico, um filme transparente de 0,3mm de espessura, 
na região de exame, umedecido com acetona pura, deixando a mesma em contato com a superfície 
durante o intervalo de tempo de 10 minutos, a fim de reproduzir toda a morfologia microestrutural da 
superfície para o acetato, ou seja, replicando a sua microestrutura (Fig. 7).
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Figura 6 - Ataque químico.

Fonte: Autores, 2020.

Figura 7 - Aplicação de acetato.

Fonte: Autores, 2020.

Após o tempo de réplica com acetato, o mesmo foi removido da superfície que havia sido 
aplicado, através de uma fita dupla face e disposto em uma lâmina de vidro, com a finalidade de estabelecer 
perpendicularidade entre a superfície da réplica e a lente objetiva do microscópio.

Com a coleta de amostra realizada no tubo em seu estágio “zero”, em que o corpo de prova 
não havia sido submetido a qualquer tipo de esforço mecânico e aquecimento. Após os procedimentos 
iniciais, este mesmo corpo de prova foi submetido à aquecimento por meio de um maçarico, submetendo 
o material à uma temperatura de pele de 520˚C (40% da temperatura de fusão do material), conforme 
Fig. 8. 

De acordo com Fogaça (2010), essa liga metálica possui cor branco acinzentada, ponto de 
fusão próximo de 1300ºC e densidade igual a 7,7 gramas por centímetros cúbicos (g/cm3).

Esta aplicação tem a finalidade de simular às condições aplicadas em materiais de componentes 
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de caldeiras e consequentemente apresentam alterações microestruturais por meio de coalescimento 
perlítico.

Com isto, o corpo de prova em questão foi submetido à temperatura de 503˚C, por um 
período de 30 horas, conforme verificado e medido na figura 9, por um termômetro digital infravermelho, 
devidamente calibrado, de marca comercial Fluke e modelo 62 máximo.

Figura 8 - Aquecimento do corpo de prova.

Fonte: Autores, 2020.

Ainda com relação ao mecanismo de alteração microestrutural, segundo Pavanati (2010), 
para que ocorra o fenômeno de alteração da microestrutura do material, é necessário a existência de uma 
difusão de carbono. Afim de facilitar a difusão do carbono, convém aquecer o aço a maior temperatura e 
período de tempo possíveis, nesta mesma condição térmica.

Na prática, o ciclo térmico do recozimento para esferoidização é realizado para que a 
temperatura de patamar esteja abaixo da temperatura crítica, ou seja, sua temperatura de austenitização, 
mantendo-a por dezenas de horas nesta mesma condição.

A figura 9 mostra um desenho esquemático do ciclo térmico de um material sendo submetido 
ao processo de recozimento para esferoidização. 
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Figura 9 - Ciclo térmico para esferoidização de aço. 

Fonte: Pavanati, 2010.

As normas recomendam períodos de 20 à 25 horas para o coalescimento da cementita da 
perlita. Após o coalescimento é indicado o resfriamento do material dentro do forno desligado, de maneira 
lenta e uniforme. (AÇOROMAN, 2020).

Ao término deste processo, o exame de metalografia foi novamente realizado, na mesma 
região da primeira aplicação, com a finalidade de se realizar o comparativo da morfologia microestrutural, 
com micrografia realizada anteriormente.

Após todo procedimento de realização do exame por meio da preparação da superfície, ataque 
químico, aplicação de acetato celulósico para cópia de microesrurtura e remoção da amostra, ambas as 
amostras (antes e depois do aporte térmico), foram levadas para análise em suas respectivas lâminas (Fig. 
10).

Figura 10 - Lâminas de amostras metalográficas.

Fonte: Autores, 2020.
Para a análise da amostra, foi utilizado microscópio metalográfico marca TOPCON, platina 
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normal, óptica JAPAN, cabeçote com ajuste interpupilar de 53 a75mm, ajuste de diopria nos porta 
oculares, com inclinação em 30˚. Conforme demonstrado em Fig. 11.

Figura 11 - Microscópio óptico.

Fonte: Autores, 2020.

O exame da amostra foi realizado utilizando-se objetivas acromáticas de 80X, 200X e 400X, 
assim como a utilização de software de análise de imagens quantitativo ELECTRON LIGTH, nacional 
totalmente em português, desenvolvido no BRASIL, com possibilidade de calibrar até 10 ampliações 
diferentes para utilização em qualquer microscópio novo ou usado.

O softwareé composto da plataforma básica, que inclui medição de grãos, emissão de 
relatórios, banco de dados e álbum de imagens.

A medição dos grãos foi realizada através de procedimento manual e pré estabelecido pela 
norma ASTM E 112 (Standard Test Methods for DeterminingAverageGrainSize).

Paralelo a todo o exame microscópico, as imagens retiradas também são submetidas ao 
processo de dimensionamento de grãos, em conformidade com as especificações da norma ASTM E 
112 (Standard Test Methods for DeterminingAverageGrainSize). O procedimento consiste nas seguintes 
etapas, conforme quadro (3) a seguir:



50 51

Quadro 3 - Procedimento de dimensionamento de grãos.
Etapa Descrição
     1 Coleta de dados da imagem micrográfica
     2 Traçar as linhas com régua (Ni)
     3 Coletar o número total de intersecções (P)
     4 Calcular a ampliação (M)
     5 Calcular o comprimento total de traços (Lt)
     6 Calcular o diâmetro médio de grãos (dg)
     7 Calcular o tamanho de grão ASTM (G)
     8 Calcular a concentração de grãos (Ng)

Fonte: Autores, 2020.

Esta verificação se deu através de que muitas propriedades dos materiais dependem do 
tamanho e da forma dos grãos. Com isto, para avaliação e determinação quantitativa, é importante a 
relativização dos tamanhos dos grãos, aspectos e as relações entre tamanho do grão e a quantidade de 
areados contornos do grão pelo seu volume.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise da réplica coletada permitiu a visualização de uma microestrutura típica de aço de 
baixo carbono, composta por ferrita, com maior abrangência ao longo da matriz em cores mais claras. Foi 
observado também ilhas de perlita, sendo este um microconstituinte apresentado em cores mais escuras, 
composto por cementita e ferrita.

Conforme colocado por Colpaert (1997), a ferrita, depois de atacada por um reagente 
adequado, apresenta-se ao microscópio como grãos brancos com finos contornos pretos e por mais forte 
que seja o ataque com picrato de sódio, o resultado sempre dará uma coloração escura à cementita (Fig. 
12).

Em equipamentos como a caldeira, observa-se que, mediante o seu extenso regime operacional 
ocorre a alteração desta microestrutura por meio do coalescimento da estrutura perlítica (esferoidização 
da cementita).

Segundo Júnior (2009), com a redução da resistência do material, é necessário aumentar 
a espessura do componente para resistir aos mesmos esforços, porém algumas vezes esse aumento 
inviabiliza economicamente a utilização de um determinado material. Sendo assim, a solução passa a ser 
ter que empregar outro material com maior resistência à temperatura. 
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Figura 12 - Micrografia200X, antes de aporte térmico.

Fonte: Autores, 2020.

A exposição prolongada a elevadas temperaturas pode provocar degradação das propriedades 
mecânicas em virtude de alterações microestruturais. Estas alterações microestruturais foram verificadas 
na Fig. 13, da réplica metalográfica realizada no corpo de prova após a aplicação do aporte térmico. 
Verificou-se ligeiro coalescimento (esferoidização) da cementita, diminuição dos grãos perlíticos 
e consequentemente o aumento dos grãos ferríticos, comparando com a imagem anterior do mesmo 
material de corpo de prova.

Figura 13 - Micrografia 200X, após aporte térmico.

Fonte: Autores, 2020.

É importante ressaltar que dentro dos conceitos metalúrgicos, a ferrita (ferro alfa puro), 
proporciona ao material propriedade de ductibilidade (maleabilidade), e perlita, onde se concentra a 
cementita rica em carbono, oferece ao material propriedade de resistência mecânica (dureza).

Evidente que este estágio de envelhecimento do material não o caracteriza inapto para sua 
operação, porém o experimento almeja constatar que o exame de réplica metalográfica pode ser aplicado 
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de forma periódica, em equipamentos, para definição e programação de substituições/manutenções de 
componentes, através do envelhecimento comprobatório do material por meio da evolução das alterações 
microestruturais, entre suas campanhas operacionais.

Como resultado do coalescimento da perlita, formando grãos maiores de ferrita é a alteração 
das propriedades mecânicas do aço, tornando o material mais suscetível à deformações devido à maior 
concentração dos grãos ferríticos, visto que esta fase lhe proporciona maior ductibilidade.

Estes grãos também foram submetidos ao procedimento de dimensionamento em conformidade 
às premissas da norma ASTM E 112(Standard Test Methods for Determining Average GrainSize), sendo 
aplicado em imagem da amostra anterior à aplicação do aporte térmico (Fig.14). 

Figura 14 - Traços em micrografia antes de aporte térmico.

Fonte: Autores, 2020.

O procedimento o dimensionamento dos grãos foi aplicado em imagem de micrografia da 
amostra após aplicação de aporte térmico (Fig. 15). Este procedimento normativo se estabelece através 
de traços sobre a imagem para a contagem das intersecções existentes entre os grãos.
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Figura 15 - Traços em micrografia após aporte térmico.

Fonte: Autores, 2020.
Os traçados foram realizados com régua milimetrada, onde em cada linha podemos contar o 

número de intersecções ao qual é o final do grão ferrítico e o início do grão perlítico, conforme quadro 4.

Quadro 4 - Contagem de intersecções das amostras.

Número de
Linhas

Número de Intersec-
ções Antes de Aporte 

Térmico

Número de Intersec-
ções Após Aporte Tér-

mico
1 9 14
2 12 17
3 12 20
4 8 20
5 12 22
6 11 19
7 12 20
8 10 15

Total 86 147
   Fonte: Autores, 2020.

Mediante coleta dos dados necessários para o desenvolvimento dos cálculos, os mesmos 
foram devidamente aplicados na fórmula para elaboração de seus resultados.

Para entender melhor o valor de (M) é a ampliação adotada pela objetiva microscópica 
utilizada, com unidade de medida através do número de vezes (X), de aproximação de sua lente, (Lm) é 
valor de uma linha verificada através de régua milimétrica apontado no registro de resolução da figura 
14. E (Li) o valor apontado em imagem do software do microscópio aplicado que permite a constatação 
de sua resolução em micrometros (um), conforme equação (1).
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Substituindo os valores em (Lm) de 16,1 micrometros e (Li) de 80,64 milímetros com a 
transformação das unidades obtivemos (M) igual a 200 X, que é a resolução do microscópio.

Na sequência realizou-se o cálculo do comprimento total dos traços inseridos na imagem 
da microestrutura da amostra anterior ao aporte térmico. Onde o valor de (Lt) é o comprimento total 
dos traços inseridos na imagem, medido através de polegadas (in), e (Lr) o valor verificado através de 
régua milimétrica para dimensão unitária dos traços inseridos na imagem e (Ni) a quantidade de traços 
inseridos na Fig. 14.

Substituindo os valores na equação (2), onde (Lr) é 84 milímetros, a qual a medida de cada 
linha e (Ni) igual a 8 unidades, quantidade de linhas obtivemos o resultado de (Lt) com 26,4567 polegadas 
(in) ao qual é a mediada das 8 linhas.

Em seguida se estabelece o tamanho médio dos grãos,onde o valor de (Dg) é o tamanho 
médio de grãos através da unidade de medida de polegada (in), e (Lt) é o valor calculado em equação 
(2) onde se estabelece o comprimento total dos traços por meio da unidade de medida de polegadas (in) 
e (P) é a somatória total do número de intersecções nas 8 linhas traçadas na Fig. 14 e (M) é a ampliação 
adotada pelo microscópio explicado na equação (1).

Aplicando os valores na equação e substituindo (Lt) por 26,4567 polegada (in) calculada na 
equação (2), (P) é 86 em milímetros (mm) e (M) 200 vezes (X) calculado na equação (1). Obtemos (Dg) 
com o resultado de 1,5382x10-3 polegadas (in).

Através do valor de tamanho médio dos grãos, é permitida a obtenção do tamanho de grão 
em conformidade com ASTM E 112, conforme equação normativa. Onde (G) é o valor do tamanho de 
grãos adimensional, conforme ASTM E 112(Standard Test Methods for DeterminingAverageGrainSize), 
o valor fixo de 6,6353 é uma constante determinada normativamente e (Dg) é o tamanho médio de grãos 
através da unidade de medida de polegada (in) e – 12,6 sendo outra constante da equação (4).
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Sendo substituído o valor de (Dg) 1,5382x10-3 polegadas (in) obtendo o resultado de (G) 
6,6353 adimensional.

E finalmente, após a definição do tamanho de grãos, calcula-se a concentração dos mesmos por 
polegada quadrada, sendo a mesma definida conforme equação (5). Onde (Ng) é o valor da concentração 
de grãos por polegada quadrada, o valor fixo de (G) é o tamanho de grãos adimensional, conforme 
ASTM E 112(Standard Test Methods for DeterminingAverageGrainSize) e (M) é a ampliação adotada 
pela objetiva microscópica na equação (1).

Substituindo (G) por 6, 0651 adimensional, que é um valor conhecido na equação (4), e (M) 
200 vezes (X) obtidos na equação (1) se obtém (Ng) 8,3687 grãos por polegada quradrada (grãos/in2).

Após o aporte térmico observados na figura (15), tem-se os seguintes resultados para a 
equação (3).

Aplicando os valores na equação e substituindo (Lt) por 26,4567 polegada (in) calculada na 
equação (2), (P) é 147 em milímetros (mm) e (M) 200 vezes (X) calculado na equação (1). Obtemos (Dg) 
o resultado de 8,9998x10-4 polegadas (in).

Calculando o tamanho do grão (G) usando a equação (4) e substituindo os valores de (Dg) 
1,5382x10-3 polegadas (in), foi obtido o resultado de (G) 7,6099 adimensional, notando o crescimento do 
grão ferrítico e ocoalescimento da granulometria perlítica.

Usando a equação (5), substituindo (G) por 7,6099 adimensional, que é um valor conhecido 
na equação (4) após o aporte térmico, e (M) 200 vezes (X) obtidos na equação (1) se obtém (Ng) 24,4185 
grãos por polegada quadrada (grãos/in2). Notasse o aumento da quantidade de grãos perlítico por polegada 
quadrada na figura (15).

No quadro (5), houve um crescimento dos grãos ferríticos após o aporte térmico e 
consequentemente a diminuição dos grãos perliticos. Este fenômeno, está diretamente relacionado às 
propriedades mecânicas do material, podendo causar danos ao mesmo através de esforços mecânicos. 
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Quadro 5 - Valores calculados dos grãos perlíticos das amostras.

Simbologia Amostra Anterior 
à Aporte Térmico

Amostra Após 
Aporte Térmico

Ampliação(M) 200X 200X
Comprimento total 

de traços (Lt) 24,4567in 24,4567in

Diâmetro médio de 
grãos (Dg) 1,5382x10-3in 8,9989x10-4in

Tamanho do grão 
ASTM 6,0651 7,6099

Concentração de 
grãos (Ng) 8,3687grão/in2 24,4185grãos/in2

Fonte: Autores, 2020.

CONCLUSÃO

Diante da revisão teórica e experimento realizado em laboratório por meio de corpo de 
prova de material A 106 Gr. B, constata-se que a técnica de metalografia de campo, é uma metodologia 
eficaz, que permite a verificação assertiva das alterações microestruturais que ocorrem em equipamentos 
submetidos à elevadas temperaturas.

 O dimensionamento dos grãos permitiu evidenciar um crescimento substancial dos grãos de 
ferrita de 6,0651 para 7,6099 comparando as amostras antes e após aquecimento.

Possibilitou-se então uma avaliação qualitativa e quantitativa dos resultados, resultando 
a diminuição dos grãos perlíticos por meio do coalescimento (esferoidização) dos mesmos que, 
consequentemente propiciam num aumento dos grãos ferríticos.

Conforme estudos referenciados neste artigo, este processo oferece ao material uma maior 
ductibilidade, alterando desta forma às suas propriedades mecânicas originais de fabricação, fazendo 
com que tal material de um componente, não seja mais capaz de inibir danos por fluência tais como 
deformações e rupturas.

Entende-se que, ao aplicar a análise metalográfica de materiais submetidos à estas condições, 
possibilita a caracterização e determinação dos mecanismos de danos atuantes de uma forma comprobatória, 
sendo acompanhado de forma contínua todos os estágios de alterações por meio do coalescimento da 
cementita na estrutura perlítica, assim como o crescimento dos grãos de ferrita.

O processo é viável pois estabelece o devido respaldo referente a da necessidade de 
substituições dos materiais em questão, por meio de planos estratégicos de manutenção de forma 
antecipada, garantindo maior vida útil do equipamento e mitigação de falhas potenciais.
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RESUMO

Este trabalho tem a finalidade de realizar o monitoramento do dióxido de carbono no interior 
da cabine de um automóvel utilizando o ambiente de prototipagem Arduino e sensor MQ-135. Para 
tal ligou-se o ar-condicionado e o botão reciclo foi ativado, o sensor MQ-135 foi então posicionado 
na entrada de recirculação do ar. A coleta de dados foi dividida em duas etapas de 30 minutos, sendo 
a primeira etapa utilizando a velocidade 1 dos ventiladores e leitura dos dados de 5 em 5 minutos. 
Na segunda etapa adotou-se a velocidade 2 dos ventiladores e leitura dos dados de 5 em 5 minutos. 
Lembrando que o automóvel permaneceu exposto ao sol e a temperatura média ambiente de 22ºC. 

PALAVRAS CHAVE: Ar condicionado; Arduino; Dióxido de carbono; Monitoramento; MQ-135 

INTRODUÇÃO

Alguns dos países mais industrializados encontram sérios problemas com o alto nível de 
poluentes em dispersão no ar. Um dos casos mais extremos relacionados ao alto nível de poluentes 
é a China, onde estima-se que morram cerca de 4 mil pessoas, diariamente, vítimas de problemas de 
saúde causados por poluentes atmosféricos. A mensuração da qualidade do ar é de extrema importância, 
pois permite a criação de políticas para a redução e controle dos níveis dos contaminantes, além do 
desenvolvimento de políticas de saúde pública para problemas causados por altos níveis de contaminação 
do ar (ROHDE; MULLER, 2015).

A Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) de Minas Gerais divulgou relatório sobre a 
emissão de poluentes atmosféricos veiculares no município de Uberaba, localizado no Triângulo Mineiro, 
Minas Gerais, Brasil, o qual apresentou o segundo maior índice de emissão de monóxido de carbono em 
automóveis no estado (FEAM, 2017). A poluição do ar pode trazer várias consequências ao corpo como, 
por exemplo, irritações aos olhos e vias respiratórias, diminuição da capacidade pulmonar e doenças 
cardiovasculares (SANTOS, 2020).

mailto:matheusfrago3@gmail.com
mailto:airtonzp@outlook.com
mailto:lasilva@facthus.edu.br
mailto:viviane.nascimento@brasiliaeducacional.com.br
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A exposição ao dióxido de carbono pode produzir 
uma variedade de efeitos na saúde. Isso pode incluir dores de cabeça, tontura, 
inquietação, sensação de formigamento ou alfinetes ou agulhas, dificuldade em 
respirar, sudorese, cansaço e aumento da frequência cardíaca” (BONINO, 2016).

Segundo Mandetta (SAÚDE, 2019), somente em 2018, o custo com internações devido a 
problemas respiratórios ultrapassou R$ 1,3 bilhão. Estima-se que, entre 2008 e 2022, esse gasto chegue a 
R$ 14 bilhões e, assim, gerando gastos aos cofres públicos. Uma vez identificados os poluentes prioritários, 
os equipamentos de medição (monitores) devem ser capazes de garantir que os dados gerados atendam 
aos objetivos do monitoramento e, principalmente, possam ser comparados com os padrões legais de 
qualidade do ar (JUNIOR; LACAVA; FERNANDES, 2002).

Várias metodologias e equipamentos foram desenvolvidos para detectar a quantidade de 
material particulado e de gases tóxicos presentes no ar atmosférico. Estes equipamentos possuem sensores 
eletroquímicos de medição. A confiabilidade dos valores obtidos depende da sensibilidade e da precisão 
do equipamento. O intervalo de calibração deve ser respeitado. Além disso, o operador do equipamento 
deve conhecer o funcionamento do mesmo e ser capaz de perceber quando o instrumento está com 
problemas. Os métodos de monitoramento são específicos para amostragem em ar ambiente atmosférico, 
para avaliação da poluição “indoor”, em fontes emissoras industriais, especialmente chaminés (LISBOA; 
KAWANO, 2007).

O Quadro 1 apresenta os problemas causados por dióxido de carbono (CO2) em relação ao 
nível toxicológico. Neste quadro é possível verificar que níveis acima de 1.000 ppm (Partes por milhão), 
são capazes de comprometer a concentração do ser humano.

Alguns trabalhos neste sentido se destacam, por exemplo, no trabalho de Pekhale et al. 
(2019), foi desenvolvido um sistema inteligente capaz de monitorar o nível de CO2 no interior do carro 
e, se este nível estiver acima do permitido e caso os condutos esqueçam um animal ou uma criança no 
carro os vidros se abrem para evitar acidentes fatais com a crianças e animais esquecidos no automóvel.

https://amzn.to/38BSqUw
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Quadro 1 - Quantidade de CO2 e sua toxicologia.

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2018.

A proposta deste trabalho é o monitoramento de dióxido de carbono no habitáculo veicular. 
O intuito é checar a quantidade de gás carbônico no interior do habitáculo. Baseando-se na premissa 
apresentada no Quadro. 1, a concentração de 1.000 ppm de dióxido de carbono já pode comprometer 
a concentração do motorista podendo colocar em risco a vida dos passageiros e de outros motoristas e 
transeuntes das vias públicas.

MATERIAL E MÉTODOS

Para realização deste trabalho serão utilizados um Arduino Uno, fios e o sensor MQ-135.
Em termos práticos, um Arduino é uma plataforma para prototipagem em que você pode 

programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a 
ele. O Arduino é o que se chama de plataforma de computação física ou embarcada, ou seja, um sistema 
que pode interagir com seu ambiente por meio de hardware e software (MCROBERTS, 2011). A Fig. 1 
ilustra a placa de prototipagem eletrônica do Arduino Uno.
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Figura 1 - Placa de prototipagem eletrônica Arduino Uno.

Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

O Sensor de Gás MQ-135 apresentado na Fig. 2 é um componente de segurança utilizado 
em segmentos eletrônicos, tendo como a principal função a detecção dos gases: óxido nítrico, álcool, 
benzeno, dióxido de carbono e fumaça, sendo usado associado com plataformas de prototipagem como 
Arduino. Os gases que o sensor detecta são bastante tóxicos para os seres humanos. Há vários tipos 
de sensores medidores de gases poluentes no mercado, optou-se pelo sensor MQ-135 por ele ser de 
baixo custo, fácil acessibilidade e manuseio simplificado. Ele é feito de uma bobina de fio de platina 
aquecido eletricamente, coberto primeiro com uma base de cerâmica, tais como alumina e, em seguida, 
com um revestimento final exterior do catalisador de paládio ou ródio disperso em um substrato de tório 
(HANWEI, 2008).

Figura 2 - Módulo detector de gases tóxicos MQ-135. 

Fonte: Autores. 

Módulo sensor MQ-135 pode detectar CO2 na faixa de 10 a 1000 ppm, com um range de 
tensão de 0 a 5V e podendo realizar medições nas temperaturas entre -20 a 70°C, com uma corrente de 
trabalho de 151mA (HANWEI, 2008). Cada gás contém uma curva específica, assim, garantindo uma 
excelente performance ao realizar a medição. O gráfico das curvas específicas de cada gás foi concebido 
a uma temperatura de 20°C, umidade de 65 %, concentração de O2 em 21 %, com uma resistência de 
base RL de 20kΩ, onde R0 é a resistência do sensor a 100ppm de NH3 em ar limpo, e RS é a variação da 
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resistência do sensor para cada concentração de gás (HANWEI, 2008). Estas curvas são apresentadas na 
Fig. 3.

Figura 3 - Curva característica da sensibilidade de cada gás do MQ-135.

Fonte: Adaptado do datasheet do sensor.

Um sensor de resistência responde a alterações na resistência devido a alterações na 
concentração de gases. A mudança na resistência é dada como RS / R0, onde RS é a mudança na resistência 
do sensor e R0 é a base da resistência ou a resistência de detecção a uma concentração específica de gás, 
o R0 do sensor MQ-135 é 100 ppm. O ppm é a unidade para medir a concentração de gás no ar, que é 
definido da seguinte forma: 1 ppm (Partes por milhão) é igual a 1 volume de um gás sobre 10⁶volume de 
ar (OJHA; DUTTA; CHAUDHURI, 2016).

As informações de saída são dadas em valores analógicos e esses valores analógicos estão 
relacionados com a tensão do sensor. Para realizar a calibração do MQ-135 interpretou-se a Fig. 3 onde 
mostra a função exponencial de cada gás, eixo x de 10 a 1000 ppm e o eixo y de 0,1 a 10, que significa a 
resistência de saída analógica do sensor e a resistência “0” que constitui a relação RS/R0.

Para realizar o ajuste da curva de reposta do sensor em relação as curvas fornecidas pelo 
fabricante foi efetuada uma plotagem da Fig.3 para o site WebPlotDigitizer, uma ferramenta baseada na 
Web para extrair dados numéricos de imagens de plotagem, que realiza a leitura das abscissas e ordenadas 
em escala logarítmicas e linear (ROHATGI, 2019), onde ocorreu a medição do ponto inicial até o ponto 
final da curva exponencial de CO2 e encontrou-se os pontos da inclinação da curva que são: x1, x2, y1 e y2. 
Estes pontos são utilizados no cálculo da inclinação que pode ser dado pela Equação 1:
        

(1)
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x1 = Ponto inicial na abcissa da curva de CO2.

y1 = Ponto inicial na ordenada da curva de CO2.

x2 = Ponto final na abcissa da curva de CO2.

y2 = Ponto final na abcissa da corva de CO2.

 
mas como estamos em escala logarítmica foi utilizada a Equação 2:

(2)

Após ter encontrado o valor de “Z”, temos a Equação 3:

(3)                                            

retirada da inclinação da curva de CO2.

Substituindo as incógnitas e respeitando as variáveis “X” e “Y”, tem-se a Equação 4:

(4)                         

Simplificando a equação e deixando o modelo mais compreensível e assim desenvolvido 
o modelo matemático a seguir com todos os cálculos e informações extraídas do datasheet do sensor 
MQ135 (HANWEI, 2008), foram utilizadas as Equações 5, 6 e 7 para definir a razão e a seguir utilizadas 
na Equação 8, que consiste em realizar a calibração e determinar a concentração de CO2. 

Dados analógicos: Valores analógicos fornecidos pelo Arduino.

(5)

Volt: Tensão de saída do MQ-135.

(6)

RS: Resistência do MQ-135 para cada tipo de gás.

(7)
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Razão: Relação das resistências de acordo com o gráfico.

(8)  

em que:
110,47 é o valor constante da concentração de CO2, quando a resultado da relação entre Rs 

sobre R0 for igual a 1.

Razão-2,862 é o valor exponencial da curva de CO2.

Para validar a equação foi feita a plotagem da curva de CO2 do datasheet para o Excel, 
estimulamos a razão da equação 8 com números de 0,1 à 10 e ajustados os eixos das abscissas e ordenadas 
para base logarítmica que resultou a curva da Fig.4. Nesta curva é possível verificar que a equação da 
calibração coincide com a curva do datasheet, provando assim a calibração do sensor MQ-135.

Figura 4 -Validação da calibração do sensor MQ – 135.

Fonte: Autores.

O projeto foi constituído pelo sensor MQ 135 comandado pelo Arduino uno, utilizando entradas 
e saídas de informações de dados para que o sensor realizasse as análises dos gases e, posteriormente, os 
valores da sua concentração presente no local da medição. Como mostra a Fig. 5, primeiramente foram 
nomeados os pinos realizados na programação as entradas analógicas e digitais, pino A0 definido como 
MQ_ANALOG e pino 8 definido como MQ_DIG. Logo após de fazer a nomeação, foram declaradas as 
variáveis de armazenamento, booleana para digital e tipo inteiro para analógica, na função Void setup 
foi configurada a comunicação serial e os pinos A0 e 8 a receber os sinais elétricos, já na função Void 
loop temos 2 termos, ANALOG READ fazendo a leitura analógica da porta A0 e DIGITAL READ 
executando a leitura do tipo inteira e quando o sensor detectar 1 o gás foi encontrado e quando for 0 o gás 
não foi encontrado. A Fig. 6 indica como foi feita essa montagem.
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Antes de iniciar as medições foi realizado o tempo de pré-aquecimento do sensor demonstrado 
na Fig. 7, que consiste em aguardar um tempo pré-determinado para que os valores aferidos fossem mais 
próximos do valor real. Este tempo aguardado foi de 24hs antes de realizar as medições, assim seguindo 
as recomendações do fabricante HANWEI.

Figura 5 - Programação no Arduino. 

Fonte: Autores.

Figura 6 - Diagrama de montagem.

Fonte: Autores.

Para realizar os testes, colocou-se o sensor na entrada de recirculação de ar do automóvel no 
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qual se encontra um grande fluxo de ar e para ter uma captação mais ampla.
Foram feitos os testes no período de 1 hora. Em seguida, ligou-se o ar-condicionado e 

conduzido o experimento de acordo com o tempo padrão, e a cada 5 minutos cronometrados era realizado 
um Print Screen da tela serial do Arduino e conferido os valores a respeito da concentração de CO2. 

Figura 7 - Arduino e sensor MQ-135 em funcionamento sendo realizados os primei-
ros testes.

Fonte: Autores.

Com a finalidade de testar o funcionamento do sensor, foi feita uma simulação, onde 
encenamos um ambiente fechado e forçamos com isqueiro a produção de CO2 como mostra na Fig. 8, e 
com isso pelo monitor serial que indica os valores analógicos e se o gás foi encontrado ou não.

Figura 8: Simulando ambiente fechado e produção de CO2.

Fonte: Autores.

De acordo com o datasheet do sensor, a medição de CO2 é inversamente proporcional a razão 
devido a curva característica do gás. Para realizar o teste, como mostra a Fig. 9, o sistema foi instalado 
em um veículo da marca Ford, Ecosport modelo 2014, com motor flex 1.6, que se encontrava imóvel em 
local aberto.

Após iniciou-se o experimento com o sensor MQ-135 na entrada da recirculação de ar do 
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veículo, como é apresentado na Fig. 10, na qual a recirculação tem a função de impedir a troca de ar entre 
o ambiente externo e interno.

Com o botão da recirculação ligado, foi aguardado o tempo de 1 hora, onde durante 30 
minutos a velocidade do ar-condicionado esteve no nível 1 e em sequência foi acionado a velocidade 2 
que permaneceu até no fim do experimento. Reforçando a explicação acima, a troca de velocidade foi 
feita sem nenhuma pausa no experimento.

Figura 9 - Ecosport modelo 2014.

Fonte: Autores.

Figura 10 - Sensor MQ-135 na entrada da recirculação de ar.

Fonte: Autores.

Para um entendimento melhor em relação ao protótipo, a Fig. 11 mostra o fluxograma que 
tem o seguinte funcionamento: primeiramente o ambiente é a base de dados de todo o projeto que no 
caso é o interior de um veículo. O sensor, que vai converter os valores obtidos em analógicos e digitais, 
faz a realimentação com o ambiente e é ligado, para que tenha o funcionamento perfeito é aguardado o 
tempo de pré-aquecimento que levou 24hrs em que o sensor ficou ligado para que os valores aferidos 
fossem mais próximos do valor real possível. Logo após, o Arduino, que tem a realimentação ligada ao 
sensor para obter os dados nele captados, é ligado e com a programação devidamente definida conectado 
ao sensor. Estando ambos em funcionamento, o ar condicionado é ligado e em seguida o botão reciclo 
deve ser acionado para que não haja a troca do ar interno do ambiente com o ar externo, podendo assim 
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fazer a recirculação apenas do ar contido no ambiente, facilitando a verificação de que o sensor esteja 
fazendo a leitura do CO2. Caso a leitura não esteja sendo feita, devesse aguardar novamente o tempo de 
pré-aquecimento para ter a devida resposta do sensor, caso esteja, é feita a checagem dos valores obtidos 
pela leitura do sensor na tela serial do Arduino. 

Figura 11 - Fluxograma do processo.

Fonte: Autores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados foram coletados da tela serial do Arduino e plotados manualmente em uma tabela do 
Excel pré-formulada, com as equações da calibração do sensor. O Quadro 2 demonstra esses resultados 
que deram origem a Fig.12.

A leitura começou zerada, somente a partir dos 15 minutos de experimento foi notado uma 



70 71

alteração significativa. Enquanto manteve-se a velocidade 1 ativa durante 30 minutos, o pico atingido da 
concentração de CO2 foi de aproximadamente 57,52 ppm. A concentração permaneceu em uma tendência 
de alta dos 20 minutos até chegar em 50 minutos, sendo que a velocidade 2 foi acionada logo após 30 
minutos de teste, e atingir 254 ppm, mantendo-se constante até o término dele.

Quadro 2 - Resultado do experimento.

Fonte: Autores.

Figura 12 - Concentração de CO2 encontrada no automóvel.

Fonte: Autores.
CONCLUSÃO

Foi retratado neste trabalho, o monitoramento de dióxido de carbono. Os resultados mostram 
um aumento expressivo da quantidade de CO2.

Em consideração a quantidade de gás carbônico medido comparado com o quadro fornecido 
na introdução estamos em uma concentração normal de dióxido de carbono.

Vale ressaltar que se tivéssemos pessoas no interior do carro, com certeza teríamos um 
aumento ainda maior na concentração de CO2.
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Contudo, o sistema elaborado se demonstrou eficaz, na calibração, executando aquilo que 
foi destinado a se cumprir, no qual foi realizar a detecção e medição do dióxido de carbono. Sendo 
assim o devido artigo alcançou sua finalidade, e trouxe um questionamento sobre a permanência em um 
habitáculo sem renovação de oxigênio.

O primeiro teste que foi realizado foi somente para identificar a princípio quais seriam as 
quantidades de gases que estariam dentro do habitáculo. Posteriormente a isso, em trabalhos futuros 
poderia se fazer o teste com seres humanos, elaborar um sistema de sinalização que quando o dióxido de 
carbono atingir níveis prejudiciais à saúde humana ele emite um sinal de alerta, assim indicando o risco.
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Equação da calibração Equação datasheet
Co2PPM RS/R0 Co2PPM RS/R0

84758,175 0,1 10 2,302715525
11465,923 0,2 10,59063787 2,255313219
3558,0304 0,3 11,09612498 2,218094916
1551,0881 0,4 11,70943191 2,172434558
814,6183 0,5 12,49030975 2,127714137
481,32352 0,6 13,13348742 2,092601538
308,48116 0,7 13,90920092 2,049524511
209,82822 0,8 14,73073101 1,999000985
149,36117 0,9 15,48927722 1,974208211

110,2 1 16,52222514 1,941628844
83,699392 1,1 17,43544442 1,901659649
65,112522 1,2 18,39913931 1,870277514
51,68221 1,3 19,41609972 1,831777114
41,73074 1,4 20,63677098 1,79406926
34,196544 1,5 21,93418466 1,757137638
28,385159 1,6 23,4809958 1,720966267
23,82901 1,7 25,40881573 1,685539498
20,205293 1,8 27,1032772 1,643988691
17,286167 1,9 28,9107388 1,603462166
14,907644 2 30,61831653 1,570454266
12,949611 2,1 32,42675026 1,531740464
11,322693 2,2 34,34199694 1,506462919
9,9594432 2,3 36,37036534 1,475451787
7,8293684 2,5 38,51853686 1,439079923
6,9914702 2,6 41,83071877 1,403604674
6,2699745 2,7 45,10301946 1,374710919
5,6452544 2,8 47,76697736 1,346411953
5,1015362 2,9 50,04687297 1,324192792
4,6260429 3 53,19327109 1,296933761
4,208349 3,1 57,14909347 1,275531114
3,8398898 3,2 61,39909838 1,244087563
3,5135842 3,3 65,96516328 1,21847753

SANTOS, Vanessa. Poluição do ar. Mundo Educação, 2020. Disponível em: https://mundoeducacao.
bol.uol.com.br/biologia/poluicao-ar.htm>. Acesso em: 06 abr. 2020. 

APÊNDICE

Apêndice 1 – Dados referentes a calibração do sensor e validação das equações.
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3,2235428 3,4 70,36424384 1,188440426
2,9648397 3,5 74,52022256 1,159143777
2,7333332 3,6 78,92166913 1,140015009
2,5255235 3,7 84,79083452 1,107296114
2,3384395 3,8 89,79890233 1,084501988
2,1695474 3,9 96,47697459 1,05776756
2,0166775 4 104,3978582 1,031692172
1,8779645 4,1 114,6014285 0,997922139
1,7517985 4,2 123,1239895 0,965257489
1,636785 4,3 131,3348742 0,941462598
1,5317122 4,4 138,0978496 0,925926113
1,4355234 4,5 145,2090785 0,910646019
1,3472944 4,6 154,8927722 0,880838149
1,2662142 4,7 165,2222514 0,859124308
1,1915695 4,8 174,9809033 0,837945743
1,122731 4,9 189,3470603 0,817289257
1,0591419 5 199,0973229 0,797141982

      Fonte: Os autores.
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RESUMO

O presente trabalho realizou ensaios estáticos e dinâmicos em um guarda-corpo de escadaria 
construído em um edifício de nove pavimentos, do programa social brasileiro que disponibiliza crédito 
imobiliário para pessoas de baixa renda (Programa Minha Casa, Minha Vida). O programa exige que 
construtoras atendam requisitos mínimos de desempenho nas edificações a serem comercializadas, 
sendo assim, é necessário comprovar conformidade com a NBR 15575: Edificações habitacionais – 
Desempenho, norma que na parte 4 instrui sobre a obrigatoriedade da realização de ensaios para guarda-
corpos.  Tais ensaios devem ser realizados sob a NBR 14718 – Esquadrias – guarda-corpos para edificação 
– Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio. O objetivo do trabalho é relatar um caso em que a parte 
crítica de um guarda-corpo de uso coletivo foi dimensionado erroneamente e, após sua instalação, foi 
requisitado o ensaio que, ao ser reprovado, condicionou a reelaboração da parte estrutural para que não 
comprometesse a segurança dos usuários do sistema.

INTRODUÇÃO

Os aços utilizados na composição de estruturas devem apresentar resistências adequadas, 
de modo que não comprometam a segurança das edificações. No estudo, foram realizados ensaios 
com aplicação de esforço estático horizontal, vertical e resistência a impactos, conforme determinado 
pela NBR 15575-4: Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 4: Requisitos para os sistemas de 
vedações verticais internas e externas – SVVIE, seguindo as orientações da NBR 14718: Esquadrias – 
Guarda-corpos para edificação – Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio. 

Desempenhado com o objetivo de entrar em conformidade com o Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade do Habitat, quanto às cargas de ocupação incidentes em guarda-corpos e 
parapeitos de janelas, o ensaio busca responder se o sistema de guarda-corpos instalado em um condomínio 
residencial resiste à ação das cargas de ocupação atuantes.

METODOLOGIA

A amostra A1 (reprovada), com 2,32 m de comprimento, por 1,30 m de altura, composta 
por perfis metálicos tubulares redondos, de AISI SAE 1008, possui montantes e peitoril com perfis de 
diâmetro 2” e elementos de fechamento em tubos com diâmetros de 3/4” em #18, acabamento fundo em 
zarcão e pintura em esmalte sintético.

Amostra A2 (aprovada), com 2,32 m de comprimento, por 1,30 m de altura, composta 
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por perfis metálicos tubulares redondos, de AISI SAE 1008, possui montantes e peitoril com perfis de 
diâmetro 2” e elementos de fechamento em tubos com diâmetros de 3/4” em #14, acabamento fundo em 
zarcão e pintura em esmalte sintético.

Amostra B (aprovada), com 0,90 m de comprimento por 1,30 m de altura, composta por perfis 
metálicos tubulares redondos, de AISI SAE 1008, possui montantes e peitoril com perfis de diâmetro 2” 
e elementos de fechamento em tubos com diâmetros de 3/4” em #18, acabamento fundo em zarcão e 
pintura em esmalte sintético.

As junções em solda dos elementos foram realizadas em processo MIG (do inglês: Metal 
Inert Gas) e eletrodo revestido E60-13. 

A fixação dos montantes é feita através de um suporte tubular de diâmetro ligeiramente menor, 
com parede #18 e base #1/8, e altura de 8 centímetros, proporcionando um encaixe justo do montante. 
Este mesmo suporte é preso por um Parabolt PBA de 3/8” x4”, em aço galvanizado. 

Um segundo suporte de fixação é inserido nos montantes do corpo de prova A2, composto 
por uma chapa quadrada 10x10 cm e outra triangular 10x20cm, ambas #3/16, aço SAE 1020, fundo em 
zarcão e pintura em esmalte sintético.

Instrumentos de medição:

• Dinamômetro analógico (01 un.), Oswaldo Filizola, capacidade 3000 Kgf;
• Dinamômetro mecânico (01 un.), Pocket Balance, capacidade 100 Kgf;
• Dinamômetro mecânico (02 un.), Pocket Balance, capacidade 50 Kgf;
• Relógio comparador (03 unidades), Zaas, capacidade de 10 mm;
• Relógio comparador (01 unidade), Kingtools, capacidade de 10 mm;
• Balança digital, Eletronic, capacidade de 150 kg;
• Trena analógica, Bolth, 5 m.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O guarda-corpo de uso coletivo é montado sobre a extremidade da escada. As peças têm altura 
total de 1,30 m. O corpo de prova A1, possuía comprimento de 2,32 m, altura de 1,30 m, e espaçamento 
entre montantes de 78 cm. Localizado no último patamar da escada, com maior dimensão, sendo o ponto 
mais crítico, determinado como peça protótipo para o ensaio.

Ao iniciar o ensaio com o corpo de prova A1, na determinação do esforço estático horizontal, 
esforços de fora para dentro, o guarda-corpo extrapolou, na aplicação de 118 kg, os 25 mm máximos 
permitidos de movimentação. Foram percebidos pela equipe que realizava o ensaio, deformações do 
sistema e, para não comprometer a segurança dos envolvidos, o ensaio foi interrompido.

Sendo assim, o corpo de prova teve que sofrer alterações para aprovação. Passou a ser 
confeccionado em #14, três suportes de fixação inseridos nos montantes do corpo de prova A2, compostos 
por chapas quadrada 10x10 cm e outra triangular 10x20 cm, ambas #3/16, aço SAE 1020, fundo em 
zarcão e pintura em esmalte sintético, ilustrado na Figura 1.
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Tendo em vista que o guarda-corpo já havia sido executado, antes da execução dos ensaios, e 
o corpo-de-prova A1 diz respeito apenas sobre um pequeno vão, no último pavimento da edificação, foi 
confeccionado um segundo corpo-de-prova correspondente ao restante do sistema, o corpo-de-prova B. 
Com menor dimensão apresentou resultados positivos, pois a carga a ser aplicada também foi reduzida, 
conforme a norma, dispensando adequações do sistema completo.

Figura 1 - Projeto técnico do guarda corpo coletivo com suportes de fixação.

Corpo de prova A2:
O ensaio do corpo de prova A, foi realizado no dia 25/07/2020;
Carga total aplicada: 236 kg;
Equidistância entre as cargas: 0,47 x 1,175 x 0,47 m;
∆ máxima sob carga: 25 mm;
∆ máxima residual: 3 mm;
Procedimento: NBR 14718/2019 – Anexo A: Determinação do esforço estático horizontal, 

item A.4.7 Esforços de fora para dentro.
Conforme a Tabela 1, a leitura de todos os pontos ficou dentro do permitido, sendo pouco 

significativa a movimentação do guarda-corpo. Durante e após o ensaio ainda foram avaliadas visualmente 
as condições do protótipo, relatadas na Tabela 2.

Tabela 1 - Resultados obtidos a partir do ensaio estático horizontal dos esforços de 
fora para dentro.

Hora 
de 

início

Ponto de 
leitura

Pré-
-carga 

(kg)

Tempo de 
aplicação 
da carga

∆1 
(mm)

Carga 
de uti-
lização 

(kg)

Tempo de 
aplicação 
da carga

∆2 
(mm)

Deformação 
residual (mm)

Hora de 
término

10h30

P1
12

15 min

0,03 59

15 min

0,44 0,09

11h21
P2 0,9 59 5,94 0,09
P3 24 0,45 118 8,79 0,45
P4 12 0,23 59 3,21 0,31

Fonte: Autores.
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Tabela 2 - Registro das observações visuais durante e após o ensaio dos esforços de 
fora para dentro.
Descrição do requisito Atendimento
Não deve apresentar ruptura de qualquer de seus componentes Atendido
Não ocorrer afrouxamento ou destacamento de componentes ou fixa-
ção Atendido

Deformação sob carga de uso <25mm entre montante estrutural Atendido
Deformação residual no peitoril < 3 mm entre montante estrutural Atendido

Fonte: Autores.

Procedimento: NBR 14718/2019 – Anexo A: Determinação do esforço estático horizontal, 
item A 5.1.b ensaio estático horizontal de dentro para fora.

Carga total aplicada: 400 kg.
Equidistância entre as cargas: 0,47 x 1,175 x 0,47 m.
∆ máxima sob carga de uso: 25 mm.
∆ máxima sob carga de segurança: 150 mm.
∆ máxima residual: 3 mm.
Conforme a Tabela 3, a leitura de todos os pontos ficou dentro do permitido, sendo pouco 

significativa a movimentação do guarda-corpo. Durante e após o ensaio ainda foram avaliadas visualmente 
as condições do protótipo, sendo atendidos os requisitos.

Tabela 3 - Resultados obtidos a partir do ensaio estático horizontal dos esforços de 
dentro para fora.

Hora de 
início

Ponto de 
leitura

Pré-carga 
(kg)

Tempo de 
aplicação da 

carga

∆1 
(mm)

Carga de 
utilização 

(kg)

Tempo de 
aplicação da 

carga

∆2 
(mm)

Deforma-
ção resi-

dual (mm)

13h42

P1
12

15 min

0
59

15 min

0,31 0,15
P2 0,83 5,27 0,29
P3 24 1,03 118 7,41 0,4
P4 12 0,1 59 2,37 0,24

Hora de 
início

Ponto de 
leitura

Carga de 
segurança 

(kg)

Tempo de 
aplicação da 

carga

∆3 
(mm)

Hora de 
término

14h55

P1
100

15 MIN

10,12

15h10P2 9,8
P3 200 14
P4 100 6,31

Fonte: Autores.

Procedimento: NBR 14718/2019 – Anexo B: Determinação do esforço estático vertical, item 
B.4 Procedimentos.

Carga total aplicada: 400 kg.
Distância entre as cargas: 102,5 x 0,30 x 102,5 m.
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∆ máximo sob carga: 20 mm.
∆ máximo residual: 8 mm.
Horário de início: 15h58min | Deformação residual: 1,42 mm | Carga: 400 kg | Tempo de 

aplicação: 15 min. | Deformação residual após descanso: 0,06 mm | Horário de término: 16h20min. 
Não houve observações visuais durante ou após o ensaio do esforço estático vertical que não 

atendessem os requisitos. 
Procedimento: NBR 14718/2019 – Anexo C: Determinação da resistência a impactos, item 

C.4 Procedimentos.

Tabela 4 - Ensaio dinâmico.
Energia cinética 

produzida
Massa de en-

saio
Altura de 

queda
Centro de inércia do 

corpo de prova
Altura de elevação 
em relação ao piso

600 Joules 40 kg 150 cm 0,70 x 0,43 cm 2,20 m
Fonte: Autores.

Foi observado que o corpo de prova não apresentou rupturas, destacamento das fixações, 
queda de painéis ou perfis. Não houve rupturas significativas capazes de implicar na queda do agente 
causador do impacto e, com a deformação, não foi permitida a passagem do prisma. Sendo assim, todos 
requisitos foram atendidos e o corpo de prova atendeu ao ensaio dinâmico. 

Corpo de prova B:
O ensaio do corpo de prova A, foi realizado no dia 21/07/2020.
Carga total aplicada: 130 kg.
Equidistância entre as cargas: 0,325 x 0,97 m.
∆ máxima sob carga: 25 mm.
∆ máxima residual: 3 mm.
Procedimento: NBR 14718/2019 – Anexo A: Determinação do esforço estático horizontal, 

item A.4.7 Esforços de fora para dentro.
Conforme a Tabela 5, a leitura de todos os pontos ficou dentro do permitido. Observações 

visuais foram atendidas.
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Tabela 5 - Resultados obtidos a partir do ensaio estático horizontal dos esforços de 
fora para dentro, corpo-de-prova B.

Hora de 
início

Ponto 
de 

leitura

Pré-
carga 
(kg)

Tempo de 
aplicação 
da carga

∆1 
(mm)

Carga de 
utilização 

(kg)

Tempo de 
aplicação da 

carga

∆2 
(mm)

Deformação 
residual 
(mm)

Hora de 
término

13h45

P1

26 15 min

0,64

130 15 min

2,10 0,58

14H33
P2 0,80 4,65 0,48
P3 N/A N/A N/A
P4 0,45 0,29 0,29

Fonte: Autores.

No ensaio de dentro para fora, onde existe a exigência de adicionar carga, para obtenção de 
um resultado de segurança a carga aplicada foi de 221 kg, e a deformação máxima encontrada foi no P2, o 
ponto central, de 8,43 mm, dentro do permitido pela norma. O ensaio estático vertical apresentou apenas 
2,09 mm de deformação residual final. Por fim, no ensaio dinâmico, todos os requisitos foram atendidos 
visualmente.

CONCLUSÃO

A partir do ensaio fica claro o motivo da obrigatoriedade para o ensaio de guarda-corpos. Ao 
levar em consideração que o sistema apresentava bons materiais e, mesmo assim, não foi suficiente para 
garantir a segurança dos usuários, mesmo que em boa parte do sistema os requisitos fossem atendidos.
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RESUMO

Este trabalho propõe a análise do corte com jato d’água abrasivo do aço ABNT 4140 e da 
liga de níquel Inconel 718. O corte por hidrodemolição usa extrema pressão do jato d’água combinada 
com a elevada dureza dos abrasivos adicionados à mesma. Esses cortes são mais lentos que os processos 
a quente, em contrapartida não promovem alterações microestruturais significativas por efeito térmico. 
Assim, neste estudo foram analisados seus efeitos, realizados na máquina de corte por jato d’água abrasivo. 
Os ensaios foram realizados em configurações diferentes, que por sua vez, promoveram acabamentos 
superficiais diferenciados. O abrasivo utilizado foi o Garnet 80, este tipo de abrasivo combina: SiO2, 
Al2O3, FeO entre outros; esta combinação promove equilíbrio entre a velocidade de talho e precisão 
da borda.  As amostras cortadas foram analisadas por microscopia óptica, para se avaliar a qualidade da 
topografia deixada pelo processo de corte. Foram realizadas também análises de microscopia eletrônica 
de varredura (MEV) e de Espectroscopia por Dispersão de Energia (EDS), nestas investigações procurou-
se detectar quais elementos químicos poderiam estar incrustados na superfície das ligas.

INTRODUÇÃO

O corte a jato d’água é um processo onde ocorre a erosão ou desgaste do material a ser cortado, 
quanto maior a velocidade da saída do jato, maior o desgaste do material (RICE,1962). Segundo Lorincz 
(2009), o corte com jato d’água abrasivo se apresenta como uma forma de cortar vários tipos de materiais, 
de fácil utilização, o jato d’água possibilita cortar quase todos os materiais em variadas espessuras. O 
jato d’água abrasivo possui a grande vantagem de promover o corte dos materiais a frio sem danificar 
termicamente os materiais. Além disso, cortes com jato d’água também são capazes de serem executados 
com geometrias mais complexas. O corte com jato d’água abrasivo possui alguns benefícios, tais como: 
não forma zona térmica afetada, requer baixa força de contato, não gera distorção no corte, possibilita 
eliminar processos secundários, pode atingir precisão de até 0,1 mm.  Materiais comumente cortados 
com jato d’água abrasivo são aqueles refletivos, condutivos, resistentes e sensíveis à temperatura.

Com o aumento da espessura do material, o corte com jato d’água se torna a técnica ideal 
(LORINCZ, 2009). Em chapas ou peças com espessura acima de seis milímetros, a qualidade do corte é 
superior aos dos processos de corte a quente. Materiais refletivos e polidos não são danificados pelo corte 
ou perfuração por jato d’água abrasivo. Além disso, a precisão e qualidade de corte a jato d’água são 
similares ao laser, ambos superiores a todos os outros processos, em chapas finas. O processo de incisão 
com jato d’água abrasivo só deixa a desejar se comparado ao processo de descarga elétrica em materiais 
espessos (OLSEN, 1999).
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A qualidade do corte é determinada pelo diâmetro de saída, inclinação do jato, avanço e 
velocidades de corte. A Tabela 1 mostra uma escala de qualidade de corte definida de 1 a 5. (OLSEN, 
1999).

Tabela 1 - Qualidade de corte com jato d’água definida de 1 a 5.

Fonte: SENAI, 2009.

Acabamento Superficial 
As superfícies dos componentes mecânicos devem ser adequadas ao tipo de função e 

solicitação mecânica que exercem. A rugosidade pode ser interpretada com um conjunto de pequenas 
saliências (picos e vales) que formam a superfície de uma peça (OLIVEIRA, 2012). A rugosidade final 
da peça pode influenciar na qualidade de deslizamento de uma superfície sobre a outra, e assim mudar a 
resistência ao desgaste de uma peça.

O acabamento superficial influencia diretamente a resistência oferecida pela superfície ao 
escoamento de fluidos e lubrificantes sobre, a qualidade de aderência que a estrutura oferece às camadas 
protetoras, a capacidade de vedação entre duas superfícies e também a estética de uma peça (OLIVEIRA, 
2012). Este trabalho fará uma comparação entre as topografias deixadas pelo corte abrasivo em três 
configurações, e para isto utilizará parâmetros de rugosidades para quantificar tais irregularidades.

Como objetivos específicos, este trabalho avalia a rugosidade superficial das peças de aço 
ABNT 4140 (Tabela 2) e da liga de aço Inconel 718, e possíveis interferências na microestrutura do 
material cortado.

Tabela 2 - Composição química do Aço ABNT 4140.

Fonte: GERDAU, 2015.

O Inconel 718 é classificado como uma superliga de níquel, com ampla aplicabilidade no 
campo da engenharia, desde componentes estruturais de motores aeronáuticos, estruturas nucleares, 
componentes rotativos e estáticos de motores de alta resistência até ferramentas de corte e extrusão 
por cisalhamento a altas temperaturas, e veículos espaciais (MACHADO, 2015). Essa liga possui boas 
respostas a serviços e temperaturas elevadas (entre 250-649ºC), alta resistência mecânica e endurecível, 
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pois forma soluções sólidas com diversos elementos de liga (ULUTAN, D. OZEL, T., 2010). A composição 
química da liga consta na Tabela 3.

Tabela 3 - Composição química da superliga Inconel 718.

Fonte: GERDAU, 2015

O equipamento utilizado neste trabalho foi o Water Jet Prime modelo 1830. Este possui 
sistema de corte Hypertherm de até 60.000 psi e 50 HP de potência máxima; mesa de corte padrão 1800 
mm X 3000 mm (área útil de corte); movimentação CNC programável, por fuso esférico nos eixos X, Y e 
Z; servo drivers e motores Yaskawa; sistema de remoção de partículas, descarte seco e embalado; sistema 
de tratamento da água (pré-filtragem), abrandamento, armazenamento; reservatório de abrasivo de 300 
litros; e definição de até cinco acabamentos de corte em qualquer parte da geometria da peça.

A mistura água-abrasivo sai do bico a aproximadamente 1400 km/h. Após atravessar o 
material, o jato de água é amortecido num tanque, contendo água e esferas de aço ou pedras britadas, que 
ficam sob a mesa do equipamento (Figura 1).

Figura 1 - Sistema de Funcionamento do equipamento (a) e sistema de dosagem de 
abrasivo (b).

Fonte: Manual Water Jet Prime modelo 1830, 2014.

METODOLOGIA

As amostras de aço ABNT 4140 foram cortadas em cubos de 50 mm x 50 mm x 50 mm por 
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três configurações de jato abrasivo, a Figura 2.a mostra a excussão do corte das peças 1 e 2, e a Figura 
2.b, mostra duas superfícies das peças de aço ABNT 4140 cortadas com jato d’água abrasivo.

Figura 2 - (a) Amostras de aço ABNT 4140 em corte em cubos; (b) Peças de aço 
ABNT 4140 cortadas com jato d’água abrasivo.

Fonte: Autores.

O avanço da máquina influencia na curvatura do corte, uma redução na velocidade pode 
aumentar o nível de acabamento, e o alto avanço promove aspecto de estrias na zona de corte. Neste 
trabalho foram utilizadas três configurações diferentes para o corte do aço ABNT 1045, obtendo-se assim 
três qualidades superficiais, definida como:

Configuração Q1: Aspecto áspero;
Configuração Q3: Com marcas de estrias;
Configuração Q5: Sem estrias, melhor geometria.

Para o corte do aço ABNT 4140, utilizou-se as configurações Q1, Q3 e Q5, uma carga de 
600 g de abrasivo por minuto, pressão de 35000 psi e velocidade de saída da ordem de 1400 km/h. Para 
a configuração Q1 a velocidade de avanço foi de 0,05 m/min, para Q3 a velocidade foi de 0,03 m/min, e 
para Q5 a velocidade foi de 0,01 m/min.

Após as etapas de corte, as peças foram escaneadas no microscópio óptico linear. As imagens 
foram tratadas utilizando-se o software Digital Surf MountainsMap Universal®, versão 3.0. Para se 
identificar possíveis alterações nas superfícies dos materiais, utilizou-se microscopia eletrônica de 
varredura e análise espectral de energia dispersiva. Para medição de dureza das amostras, foi utilizado 
ensaio Vickers com carga de 30 kgf e tempo de aplicação de carga de 30 segundos.

Para corroborar com um dos objetivos deste trabalho, que é estudar o acabamento superficial 
das amostras de aço ABNT 4140 e Inconel 718 cortadas com jato d’água abrasivo em diferentes 
configurações, além da análise de rugosidade superficial das peças, também foi avaliada possíveis 
interferências na integridade superficial do material cortado.

Para se identificar possíveis alterações superficiais, foi utilizada microscopia eletrônica de 
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varredura e análise espectral de energia dispersiva. Para tanto, utilizou-se um Microscópio Eletrônico 
de Varredura (MEV), marca HITACHI, Modelo TM-3000. As imagens e análises de espectroscopia de 
energia dispersiva (EDS), foram feitas com uma potência do feixe de elétrons de 15 kV. Nas análises de 
composição química via EDS, utilizou-se um tempo de aquisição de 30 segundos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O corte com jato abrasivo não deixa bordas, pois se trata de um processo erosivo a frio, 
porém deixa algumas marcas de estrias. Este trabalho avaliou as topografias das superfícies das peças 
de aço ABNT 4140 cortadas com jato d´água em três configurações diferentes, ou seja, três qualidades 
superficiais.

A Figura 3, mostra resultados de topografia das peças cortadas com jato d’água abrasivo nas 
três configurações Q1, Q3 e Q5. Observa-se pela amplitude das topografias (eixo Z) que a qualidade Q1 
é a mais irregular, a Q5 é a mais refinada, e a Q3 trata-se de uma topografia intermediária. Observa-se 
que a escala Z para o acabamento Q1 (Corte rápido) é da ordem de 280 µm, para acabamento Q3 (Corte 
Intermediário) é a escala Z da ordem de 90 µm, e para Q5 (Corte lento) da ordem de 45 µm.

Figura 3 - Imagem digitalizada das topografias de superfícies geradas nos cortes Q1 – 
Corte Rápido (a), Q3 – Corte Intermediário (b) e Q5 – Corte Lento (c).

Fonte: Autores.

A Figura 4, faz uma comparação entre os resultados médios para os parâmetros de rugosidade 
para as peças cortadas com jato d’água abrasivo nas três configurações Q1, Q3 e Q5.
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Figura 4 - Resultados de topografia das peças cortadas com jato d’água abrasivo nas 
três configurações.

Fonte: Autores.

A Figura 5.a mostra a imagem MEV da superfície cortada com jato d’água, esta demonstra 
presença de óxidos superficiais em meio às marcas de desgaste abrasivos na superfície da peça. O espectro 
da Figura 5.b mostra os elementos químicos presentes em um ponto específico da Figura 6.a. Nesse caso 
foram detectados presenças de Ferro (Fe), Carbono (C) e Silício (Si).

Figura 5 - Imagem MEV da superfície da peça cortada com jato d’água abrasivo (a) e 
espectro de energia dispersiva da superfície da peça (b).

Fonte: Autores.

O Fe tem como origem a matriz, o Si proveniente do abrasivo e o C pode ser tanto da matriz, 
quanto do abrasivo. A Figura 6.a, mostra a imagem da superfície cortada com jato d’água. O espectro da 
Figura 6.b mostra os elementos químicos presentes em um ponto específico, foram detectadas presenças 
de: Ferro (Fe), Manganês (Mn), Cromo (Cr), Carbono (C) e Oxigênio (O).
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Figura 6 - Imagem MEV da superfície da peça cortada com jato d’água abrasivo (a) e 
o espectro de energia dispersiva da superfície da peça (b).

Fonte: Autores.

O Fe e o Cr têm como origem a matriz, o C e o Mn podem ser tanto da matriz, quanto do 
abrasivo. A Figura 7 mostra pontos mais escuros nas imagens das superfícies cortadas. Para se verificar 
se estes pontos, de baixo número atômico, trata-se de óxidos ou de abrasivos incrustados nas amostras. 
O espectro da Figura 7.b mostra os elementos químicos presentes em um ponto específico da Figura 7.a, 
onde foram detectados: Ferro (Fe), Sódio (Na), Oxigênio (O), Alumínio (Al), Silício (Si), Enxofre (S), 
Cloro (Cl), Potássio (K) e Cálcio (Ca).

Figura 7 - Imagem MEV da superfície da peça cortada com jato d’água abrasivo (a) e 
espectro de energia dispersiva da superfície da peça (b).

Fonte: Autores.

O Fe tem como origem a matriz, o C, Si, Al e Ca têm como origem o abrasivo, os demais 
elementos (Na, S, K, Cl) têm origem na água que alimenta o equipamento. As imagens e análises mostram 
que as partes escuras nas imagens são ricas em elementos diferentes dos elementos constituintes da 
matriz, nesses pontos existem altas concentrações de resíduos que têm como origem a água que alimenta 
a máquina, e também elementos com origem nos abrasivos que constituem o Garnet 80.

A Figura 8 mostra pontos acinzentados nas imagens das superfícies, assim verifica-se que 
estes pontos possuem médio número atômico (com relação à matriz), tratando-se de óxidos que se 
formaram na superfície após o corte.
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Figura 8 - Imagem MEV da superfície da peça cortada com jato d’água abrasivo (a) e 
espectro de energia dispersiva da superfície da peça (b).

Fonte: Autores.

O espectro da Figura 8, mostra que os elementos Fe e O, aparecem em grande quantidade, 
provavelmente na forma molecular: FeO e/ou Fe2O3. Estes óxidos de ferro se formaram após o corte, em 
virtude da atmosfera rica em oxigênio do ar e da água utilizada no processo. A Figura 9.a, e o espectro da 
Figura 9.b, aponta também a presença de sódio, porém em pequena quantidade, elemento este, também 
proveniente da água que alimenta a máquina.

Figura 9 - Imagem MEV da superfície da peça cortada com jato d’água abrasivo (a) e 
espectro de energia dispersiva da superfície da peça (b).

Fonte: Autores.

O espectro da Figura 9.b mostra que os elementos Fe e O apresentam-se em grande quantidade, 
pela formação de óxidos. O espectro apresenta também a presença de Na e K, provenientes da água, e Si 
proveniente do abrasivo. Ao final das análises MEV e EDS, observa-se que há incrustações de abrasivos 
na superfície das peças cortados com jato d’água abrasivo, e elevado nível de oxidação sobre a superfície 
da mesma. Pode-se afirmar com relativa precisão que os resultados são conclusivos, pois se observam 
elementos químicos presentes nas superfícies cortadas que não estão presentes na matriz do aço ABNT 
4140.
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Figura 10 - Imagem das peças cortadas com jato d’água abrasivo. Inconel 718 (Envelhecido 
e Solubilizado)

Fonte: Autores.

A Figura 10 faz uma comparação entre os resultados médios para os parâmetros de rugosidade 
das peças cortadas com jato d’água abrasivo (Inconel 718 Envelhecida e Solubilizada).

Observa-se que liga de Inconel 718 Envelhecida (HV = 600 kgf/mm2) possui topografia 
menos irregular com relação à liga de Inconel 718 Solubilizada (HV = 350 kgf/mm2), uma vez que esta 
última apresenta dureza superficial inferior, este fato se justifica, pois quanto mais dúctil o material, mais 
afetado ele é pela erosão/abrasão do jato de corte. Neste trabalho foram utilizadas somente avaliações de 
microdurezas superficiais, pois se constatou que as mesmas possuem diferenças consideráveis (diferença 
da ordem de 250 kgf/mm2); desta forma não houve a necessidade de se realizar essas avaliações no 
sentido transversal da peça.

Para corroborar com o objetivo geral deste trabalho, que é estudar o acabamento superficial 
das amostras de Inconel 718 cortadas com jato d’água abrasivo, foi utilizada microscopia eletrônica de 
varredura. A Figura 11 mostra a imagem MEV da superfície cortada com jato d’água, estas demonstram 
presença de óxidos superficiais em meio às marcas de desgaste abrasivas na superfície da peça, ampliações 
de 2.500 vezes.

Figura 11 - Resultados de topografia das peças cortadas com jato d’água abrasivo. Inconel 
718 (Envelhecido e Solubilizado)

Fonte: Autores.

As Figuras 12.a e 12.b mostram pontos mais escuros nas imagens das superfícies cortadas. 
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Os pontos de baixo número atômico, são abrasivos incrustados nas amostras. As imagens e análises, 
mostram que as partes escuras nas imagens são ricas em elementos diferentes dos elementos constituintes 
da matriz (estes pontos possuem baixo número atômico com relação à matriz), nesses pontos existem 
altas concentrações de elementos que têm como origem nos abrasivos que constituem o Garnet 80. Ainda 
na Figura 12 logo após os pontos acinzentados, verifica-se marcas de erosão dos abrasivos.

Figura 12 - (a) Imagem MEV da superfície da peça (2500x). (b) Imagem MEV da su-
perfície da peça cortada com jato d’água abrasivo.

Fonte: Autores.

A avaliação topográfica das amostras de Inconel 718, se limitou aos parâmetros bidimensionais, 
pois, nesta parte do trabalho não teve como objetivo a comparação dos aspectos do equipamento de corte 
abrasivo. Os resultados para as amostras de Inconel 718 (envelhecida e solubilizada), mostram aspectos 
de acabamento superficial com relação à microdureza da liga perante os mecanismos microestruturais.

CONCLUSÕES

Conclui-se que o corte a com jato abrasivo é vantajoso em relação outras formas de corte, 
por não afetar termicamente o material (como ocorre nos cortes a laser e a plasma), e também não afeta 
consideravelmente a microestrutura do material como nos cortes mecânicos (guilhotina).

Conclui-se por este trabalho que, com o aumento da velocidade de avanço de corte há aumento 
da rugosidade superficial das peças. Este trabalho mostra que a configuração Q1 é a mais irregular das 
três testadas, a Q5 é a mais refinada, e a Q3 promove uma topografia intermediária, sendo que para 
configuração Q1 a velocidade de avanço é de 0,05 m/min, para Q3 a velocidade é de 0,03 m/min, e para 
Q5 a velocidade é de 0,01 m/min.

Pelas análises MEV e EDS, foi detectado que na microestrutura superficial do material há 
resíduos do abrasivo utilizado no corte. Este fato, não afeta as propriedades mecânicas das peças. Por 
estas técnicas, também foram identificados óxidos na superfície das peças cortadas, fato promovido 
pela abundância de oxigênio no ambiente de corte (ar e água). O corte com jato d’água abrasivo é 
ecologicamente correto, sem danos à natureza, devido ao reaproveitamento do fluido da máquina e 
filtragem das partículas residuais do processo de corte.
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Ao final das análises MEV, observa-se que há incrustações de abrasivos na superfície das 
peças cortadas com jato d’água abrasivo. Estes eventos não são significativos com relação às propriedades 
mecânicas dos materiais.

Conclui-se que a liga de Inconel 718 Envelhecida possui topografia mais refinada (menos 
irregular) com relação à liga de Inconel 718 Solubilizada, uma vez que esta última apresenta dureza 
inferior, este fato se justifica, pois quanto mais dúctil o material, mais afetado será sua superfície pelo 
processo erosão/abrasão do jato de corte.
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RESUMO

O ensaio de impacto é um procedimento usado para avaliar a energia necessária para romper 
determinado material através de uma carga aplicada rapidamente em um corpo de prova. Devido à sua 
simplicidade, este tipo de ensaio é muito utilizado para o estudo da fratura frágil em diversos materiais. 
Este trabalho teve como objetivo o dimensionamento e a construção de uma máquina para ensaios de 
impacto Charpy de tamanho reduzido. Em uma segunda parte deste trabalho, à temperatura ambiente e 
em temperatura criogênica, foram realizadas análises de impacto em aços (ABNT 1020 e 1045), alumínio 
comercial e ferros fundidos (Cinzento e Nodular). A máquina construída possui uma energia potencial 
inicial de 27,0 J. Os resultados mostram que o equipamento projetado demonstra confiabilidade na 
execução dos ensaios e baixo desvio padrão para os valores registrados. Após a realização dos ensaios, 
as fraturas foram analisadas via imagens de microscopia eletrônica.

INTRODUÇÃO

Em um projeto, do ponto de vista econômico e de segurança, é interessante prever quando e 
como uma peça irá falhar, tornando possível uma intervenção. Os ensaios mecânicos tais como: ensaio de 
tração, compressão, impacto, e outros, podem fornecer dados que caracterizam as propriedades mecânicas 
dos materiais.

Muitos materiais submetidos a grandes variações de temperatura apresentam comportamentos 
diferentes das suas propriedades mecânicas convencionais. Diante deste contexto torna-se fundamental 
o estudo do comportamento dos materiais em função da temperatura. Segundo Garcia (2008) o interesse 
deste estudo cresceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando se observou que no inverno os navios 
partiam-se ao meio, apresentando fratura frágil, mesmo estes sendo construídos com materiais de boa 
ductilidade.

O ensaio de impacto tem como finalidade medir a tenacidade a fratura (energia absorvida 
no impacto). O equipamento desenvolvido para a realização dos ensaios dispõe de um martelo pendular 
balanceado, que é liberado de uma altura fixa h. Um corpo de prova padronizado é posicionado na base. 
Ao ser liberado o martelo o atinge no lado oposto ao entalhe fraturando-o. O pêndulo continua o seu 
balanço, elevando-se até uma altura h’, menor que h. A energia absorvida pelo corpo de prova durante a 
fratura é calculada a partir da diferença entre h e h’, sendo ela denominada energia de impacto.

Segundo Callister (2005), dois tipos de ensaios foram padronizados e registrados em normas 
técnicas. O Ensaio de Impacto Charpy e o Ensaio de Impacto Izod. A diferença entre as técnicas está, 
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praticamente, na maneira de como o corpo de provas é fixado. Na técnica chamada de Izod, o corpo de 
prova é engastado em um lado e recebe o impacto na sua extremidade, na técnica Charpy o corpo de 
prova é apoiado em ambas as extremidades e o impacto é desferido da parte central do mesmo.

Dentre todas as possibilidades de ensaios e as funções das técnicas Charpy e Izod, a principal 
é determinar se um material apresenta ou não uma transição dúctil-frágil com a variação da temperatura 
e se for o caso a determinação das faixas de temperatura em que isso ocorre. A transição dúctil-frágil 
está relacionada à dependência da absorção da energia de impacto medida em função da temperatura 
(CALLISTER, 2005).

Neste trabalho, os ensaios foram executados em um protótipo Charpy reduzido, equipamento 
desenvolvido para fins didáticos. Os ensaios seguiram padrões estipulados pela norma NBR 6157 (1980) 
e NBR NM 281-2 (2003).

Este trabalho tem como objetivo a investigação da transição dúctil/frágil em dois metais: 
Alumínio Comercial e Aço ABNT 1045, através da realização de ensaios de impacto Charpy em diferentes 
faixas de temperatura e por meio de análises quantitativas e qualitativas dos resultados obtidos. Em outra 
série de ensaios, foi avaliada a resistência ao impacto dos Ferros Fundidos tipo Nodular e Cinzento a 
temperatura ambiente.

METODOLOGIA

O protótipo confeccionado teve como fundamentação teórica em seu desenvolvimento as 
normas da ABNT NBR NM 281-2 (2003) e NBR 6157 (1980). Foram utilizados os softwares Solid 
Works e AutoCAD, para o desenvolvimento em 3D e 2D. A Figura 1 mostra o equipamento desenvolvido.

Figura 1 - Máquina de Ensaio de Impacto Charpy utilizada.

Fonte: Autores.
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Para se determinar a energia inicial aplicada pelo equipamento, foi utilizada a Eq. (1), onde 
se calculou a energia de 27,0 J.

Ei = P.R. (1 - cos α)      Eq. (1)

Onde:
Ei = energia de impacto, em Joules (J);
P = peso do pêndulo, em Newtons (N);
R = distância do centro de rotação até o centro de gravidade do pêndulo, em metro (m);
α = ângulo de suspensão máxima, em graus.

Produção e preparação dos corpos de prova
Nos primeiros ensaios, os materiais utilizados foram: aço ABNT 1045 e o Alumínio Comercial. 

As amostras foram retiradas a partir do corte de uma placa plana por meio do processo de usinagem, no 
qual as direções de corte foram padronizadas devido ao efeito anisotrópico que pode ser desenvolvido 
pelo material durante este processo. A figura 2 mostra as dimensões da placa utilizada na retirada das 
amostras, bem como as dimensões padrão relacionadas aos corpos de prova reduzidos (CPRs) utilizados 
nos ensaios.

Para a realização do estudo da transição dúctil/frágil por meio do ensaio de impacto foram 
confeccionados 12 corpos de prova, sendo seis deles de aço ABNT 1045 e seis de Alumínio Comercial, 
eles apresentam entalhe em forma de “V” localizado na parte central, cujo ângulo de abertura é de 45° e 
profundidade de 1 mm.

Figura 2 - Dimensões dos CPRs de Aço ABNT 1045 e Alumínio Comercial (com en-
talhe).

Fonte: Autores.

Para a confecção dos corpos de prova e Ferros Fundidos (FF), foram utilizadas barras de 
seção circular. Para a obtenção das amostras, utilizou-se usinagem para retirada gradual de material até 
se atingir as dimensões estabelecidas para os corpos de prova que foram utilizados nos ensaios. Esse tipo 
de operação foi feita de forma cautelosa, realizando os cortes sempre na mesma direção, de forma que a 
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anisotropia não interferisse nos resultados. A Figura 3 mostra o dimensionamento dos corpos de prova 
de FF, observa-se que os mesmos não possuem entalhes, conforme descrito na norma ABNT NBR 6157.

Figura 3 - Dimensões dos corpos de prova de Ferro Fundido (sem entalhe).

Fonte: Autores.

Para a realização dos ensaios foram utilizados três CPRs de Ferro Fundido Cinzento e outros 
três para o Nodular.

Metodologia de ensaios
Segundo a norma NBR NM 281-2 (2003) para dar início aos Ensaios de Impacto Charpy 

deve-se primeiramente efetuar a calibração do protótipo. Por meio das equações relacionadas ao 
dimensionamento e calibração do protótipo obteve-se um desvio de 0,20 J de energia para as perdas 
relacionadas ao arraste do ponteiro, e um desvio de 0,34 J de energia para as perdas relacionadas ao atrito 
nos mancais e resistência do ar. Desta forma comprova-se a confiabilidade da máquina na realização dos 
ensaios, uma vez que é previsto em norma um desvio máximo de 2,00 J de energia para ambos os testes.

Os conjuntos de corpo de prova de aço e alumínio foram ensaiados em duas temperaturas 
diferentes para analisar a transição dúctil/frágil: temperatura ambiente (aproximadamente 28°C); 
temperatura criogênica (aproximadamente 30°C negativos).

Nos ensaios realizados em baixa temperatura houve a necessidade de mergulhar os corpos 
de prova em nitrogênio líquido. Os corpos de prova permaneceram por 10 minutos dentro do recipiente, 
tempo necessário para a homogeneização e estabilização da temperatura segundo a norma NBR 6157 
(1980). Tanto a temperatura ambiente como a temperatura inferior a ambiente especificadas na realização 
destes ensaios foram registradas através de um termômetro com faixa de trabalho de -50°C a 500°C.

Após a estabilização da temperatura do corpo de prova, por meio do processo de resfriamento, 
o mesmo fora colocado imediatamente sobre os suportes da máquina de ensaio, em seguida o pêndulo de 
27,0 J era liberado, sendo que esse procedimento era executado em um intervalo de 5 segundos, assim 
como previsto em norma.

Para auxiliar a realização dos ensaios foi utilizado também um esquadro para centralizar os 
corpos de prova no suporte de apoio e uma pinça para o manuseio dos mesmos, para evitar o contato 
direto e consequentemente o comprometimento da temperatura de ensaio especificada. Todos esses 
procedimentos foram executados da mesma maneira independentemente da temperatura utilizada.

Posicionou-se o Corpo de Prova (CP) na base a receber o impacto, porém o mesmo necessita 
estar centralizado para que o impacto seja corretamente distribuído. O equipamento desenvolvido possui 
escala em graus, pela qual se registra o ângulo de ângulo de queda (pré-determinado em projeto em 155º) 
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e os ângulos de elevação após o impacto. Desta forma, se faz necessário a utilização de cálculos para 
obter a energia absorvida pelo material no processo de impacto, Eq. (2):

Ea = m.g.{[L1.(1-cosα)] - [L1.(1-cosβ)]}   Eq. (2)

Onde:
m = massa do martelo, em quilogramas (kg);
g = aceleração da gravidade, em m/s2;
L1 = centro de percussão, em metros (m);
α = ângulo de queda, pré-determinado em projeto (155°);
β = ângulo de elevação após o impacto.

A partir dos resultados da energia absorvida pelos corpos de prova efetuou-se o cálculo da 
medida e o desvio padrão. Em outra série de ensaios, foram avaliadas a resistência ao impacto dos Ferros 
Fundidos tipo Nodular e Cinzento a temperatura ambiente.

Metodologia de Análise da Fratura
Com a finalidade de se identificar os micromecanismos de fratura presentes nos corpos 

de prova. Após a realização dos ensaios foram feitas avaliações das faces de fratura por meio de um 
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos dados obtidos foram construídos gráficos para facilitar a análise das energias 
absorvidas em função das temperaturas utilizadas nos ensaios. A Figura 4 mostra os resultados para as 
amostras de Aço ABNT 1045 realizadas à temperatura ambiente e em temperatura criogênica.
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Figura 4 - Gráfico da Energia Absorvida em função das Temperaturas ambiente e 
criogênica para o Aço ABNT 1045.

Fonte: Autores.

Observa-se que o aço ABNT 1045 submetido aos ensaios realizados em temperatura criogênica 
apresentam um decréscimo considerável na energia absorvida durante o impacto, caracterizando assim 
um comportamento frágil (fratura por clivagem), comportamento esperado para um metal com estrutura 
cristalina Cúbica de Corpo Centrado (CCC). Já a Figura 5, mostra os resultados para as amostras de 
Alumínio realizadas à temperatura ambiente e em temperatura criogênica.

Figura 5 - Gráfico da Energia Absorvida em função das Temperaturas ambiente e 
criogênica para o Alumínio Comercial.

Fonte: Autores.

Observa-se pela Figura 5 que as energias registradas para o alumínio à temperatura criogênica 
foram, em média, 0,6 J maiores que as registradas para a temperatura ambiente. Metais com estes tipos 
de estruturas cristalinas Cúbica de Face Centrada (CFC), são conhecidos por apresentarem numerosos 
sistemas de escorregamento e consequentemente boa ductilidade, porém a energia absorvida pelo 
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Alumínio foi de baixa intensidade, neste caso levantou-se a hipótese de que esta fragilização pode ter 
sido influenciada pelo processo de confecção dos corpos de prova (direções de retirada dos corpos de 
prova; geometria do entalhe; tipos de ferramentas utilizadas; sequência de usinagem) ou até em relação à 
composição do material, por exemplo, a presença de concentrações de impurezas e/ou óxidos no volume 
do material.

No entanto, de forma geral o Alumínio Comercial ensaiado em temperatura criogênica 
manteve seu comportamento em relação aos ensaios realizados em temperatura ambiente, ou seja, a 
energia absorvida durante o impacto manteve-se na mesma faixa (entre 1,37 e 2,30 J). Observa-se assim 
um comportamento único para este material, ou seja, não houve transição dúctil-frágil, situação esperada, 
uma vez que metais com estrutura cristalina CFC não experimentam o micromecanismo de transição 
dúctil-frágil em função da temperatura.

Apesar da confirmação dos micromecanismos de fratura com base nos resultados de energia 
absorvida obtidas por meio dos ensaios de impacto, foi feito também uma caracterização das faces de 
fraturas dos corpos de prova, com o intuito de visualizar microscopicamente as fraturas de aparência 
cristalina (clivagem) e as fraturas de aparência fibrosa (dúcteis)

As imagens da Figura 6 estão relacionadas às imagens das faces de fratura dos corpos de 
prova do Aço ABNT 1045 realizados à temperatura ambiente e criogênica. As imagens das fraturas são 
mostradas com ampliação de 1.000 vezes.

Figura 6 - (a) Avaliação da face de fratura de um corpo de prova de Aço ABNT 1045 
ensaiado em temperatura ambiente (28ºC) analisada pelo MEV. (b) Face de fratura de um corpo de prova 
de Aço ABNT 1045 ensaiado em temperatura criogênica (-30ºC).

 a)  b)
Fonte: Autores.

Observa-se microscópicamente pela fratura de um corpo de prova de Aço ABNT 1045 
ensaiado em temperatura ambiente (28ºC) aparência fibrosa, característica de uma fratura dúctil. Pela 
imagem da fratura de um corpo de prova de Aço ABNT 1045 ensaiado em temperatura criogênica 
(-30ºC), observa-se aparência cristalina, mecanismo de clivagem, característica de fraturas de frágil. As 
imagens da Figura 7, estão relacionadas às imagens das faces de fratura dos corpos de prova do Alumínio 
realizados à temperatura ambiente e criogênica.
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Figura 7 - (a) Avaliação da face de fratura de um corpo de prova de Alumínio Comercial 
ensaiado em temperatura ambiente (28ºC) analisada pelo MEV. (b) Face de fratura de um corpo de prova 
de Alumínio Comercial em temperatura criogênica (-30ºC).

a) b)
Fonte: Autores.

Em ambas as amostras se observam os micromecanismos de fratura dúctil, onde se observa 
material com acentuado nível de deformação plástica. Realizando os ensaios nos corpos de prova de 
Ferro Fundido Cinzento e Nodular, obteve-se os resultados relacionados na Figura 8.

Figura 8 - Energia Absorvida para amostras de Ferro Fundido Nodular e Cinzento.

Fonte: Autores.

Analisando os dados obtidos nos ensaios percebe-se a grande diferença de fragilidade entre 
esses dois ferros fundidos. Esta diferença se dá principalmente pela microestrutura de cada um deles, pois 
o Ferro Fundido Cinzento possui uma microestrutura formada por veios de grafita. Estas microestruturas 
são grandes acumuladores de tensões, pois possuem pontas, este fato reduz a necessidade de absorção de 
energia para rompimento. Ambos os FF possuem matriz ferrítica/perlítica.

O Ferro Fundido Nodular possui sua microestrutura com grafita dispersa em forma 
de nódulos, que inibem as propagações de trincas, desta forma, é um material mais dúctil, essa sua 
característica também é provocada pelo fato deste ferro fundido apresentar em sua estrutura elementos 
como magnésio, que é um elemento de nodulação, e uma maior quantidade de silício deixando-o mais 
resistente ao impacto, pois estes agentes nucleadores de grafita garantem uma matriz (ferrítica-perlítica) 
mais uniforme.

Para corroborar com os ensaios quantitativos, foram realizadas imagens de microscopia 
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eletrônica de varredura (MEV) nas faces fraturadas, através do qual se pôde visualizar a microestrutura 
da fratura de cada material ficando evidente a razão da grande diferença de resistência entre eles.

Nas Figuras 9.a, 10.a e 11.a observam-se os veios de grafita no Ferro Fundido Cinzento, 
estes estão dispostos em aplicações diferentes, de forma a comparar com as estruturas do Ferro Fundido 
Nodular. Estes podem ser vistos nas Figuras 9.b, 10.b e 11.b.

Figura 9 - Imagens das Fraturas com ampliação de 60 vezes; Ferro fundido: (a) FF 
Cinzento e (b) FF Nodular.

a)  b)
Fonte: Autores.

Figura 10 - Imagens das Fraturas com ampliação de 100 vezes.
Ferro fundido: (a) FF Cinzento e (b) FF Nodular

a)  b)

Fonte: Autores.
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Figura 11 - Imagens das Fraturas com ampliação de 1000 vezes.
Ferro fundido: (a) FF Cinzento e (b) FF Nodular

a)  b)
Fonte: Autores.

Nas Figuras 9, 10 e 11, as imagens dos Ferros Fundidos Nodulares ficam evidentes, os 
nódulos de grafita escuros rodeados pela matriz metálica (clara). No Ferro Fundido Cinzento observam-
se os veios de grafita interconectados.

CONCLUSÃO

Houve coerência entre os resultados de energia absorvida. Além disso, pode-se observar 
pequena dispersão nos cálculos dos desvios padrão relacionados a esses ensaios, comprovando desta 
forma o funcionamento do equipamento desenvolvido e garantindo a utilização do mesmo em trabalhos 
futuros.

Tanto o Aço ABNT 1045 quanto o Alumínio Comercial exibiram comportamentos esperados 
quando ensaiados em diferentes temperaturas. A temperatura exata em que houve a transição dúctil-
frágil exibida pelo Aço ABNT 1045 não pode ser determinada, pode-se apenas comprovar o mecanismo 
de transição sofrido por este material. Supõe-se que a variação entre as faixas de temperatura não foi 
suficiente para tal determinação, desencadeando desta forma novos estudos em cima desta Temperatura 
de Transição Dúctil-Frágil.

Com relação aos materiais ensaiados neste trabalho, pode-se concluir que Ferro Fundido 
Nodular ferrítica/perlítica absorve, aproximadamente, onze vezes mais a energia de impacto do que 
o Ferro Fundido Cinzento de matriz ferrítica/perlítica. Pelas imagens de microscopia eletrônica de 
varredura, observa-se que a fragilidade do ferro fundido cinzento se deve a forma com que os veios de 
grafita se dispõem na estrutura, criando zonas de tensão nas pontas das inclusões grafíticas.

O equipamento desenvolvido foi validado, pois os resultados da energia absorvida foram 
coerentes com a literatura e os valores registrados mostraram baixo desvio padrão. A máquina de ensaio 
Charpy construída pode ser utilizada para ensaios com vários tipos de materiais, pois foi capaz de 
diferenciar energias absorvidas por materiais frágeis.
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RESUMO

Devido ao aumento constante da indústria como um dos grandes polos de riqueza no 
contexto global, se tornou necessário o emprego de modelos e técnicas com o intuito de equilibrar a 
balança econômica e ambiental dos processos industriais, sem perder qualidade e eficiência. O setor de 
usinagem, por exemplo, é um dos que ainda possuem um alto índice de ineficiência nos processos, devido 
a perda exacerbada de material durante o processo e pela quantidade de fluido de arrefecimento que é 
desperdiçada. Visando diminuir os impactos econômicos e ambientais desta esfera, esse artigo tem como 
objetivo analisar a eficiência da técnica de mínima quantidade de líquido. Serão analisados diferentes 
tipos de angulação de aplicação e pressão, visando assim encontrar a configuração mais eficiente para 
aplicação do fluido de arrefecimento no processo de usinagem e diminuir o impacto econômico e 
ambiental decorrente de seu desperdício e excessivo descarte.

INTRODUÇÃO

O conceito de lubrificação foi abordado inicialmente por Frederick W. Taylor em meados 
de 1890, ao utilizar uma solução de água para resfriar uma ferramenta de corte em um processo de 
usinagem. Os estudos de Taylor visavam novos tipos de fluidos além da água, pois apesar da eficiência 
na refrigeração da ferramenta e da peça, provocava oxidação da peça, ferramenta de corte e da máquina, 
além do baixo poder lubrificante (ALMEIDA, 2017).

Com o aumento da preocupação com a questão ecológica, tornou-se imediata a adequação 
da indústria às legislações e demandas que tangem o contexto ambiental, visando assim desenvolver 
configurações cada vez mais eficientes e menos impactantes ambientalmente. Em função dessas questões, 
há no segmento industrial uma busca por alternativas que possam substituir o uso de fluidos de corte na 
usinagem dos metais. Dentre estas, destaca-se a usinagem sem fluido de corte e a técnica de Mínima 
Quantidade de Lubrificante (MQL). 

A técnica MQL baseia-se no princípio de utilização total do fluido de arrefecimento, ou seja, 
baixo fluxo do fluido de corte que é aplicado a elevadas pressões. A função de lubrificação é assegurada 
pelo fluido e a de refrigeração, mesmo que mínima, pelo ar comprimido. Esta pequena quantidade de óleo 
é suficiente para garantir a redução do atrito no corte, diminuindo a tendência a aderência em materiais 
com tais características. Dessa forma, ao utilizarmos a técnica de pulverização por MQL podemos obter 
um resultado de lubrificação e refrigeração eficiente com menor quantidade de fluido utilizado.
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OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é desenvolver um dispositivo de aplicação de líquido refrigerante/
lubrificante na superfície de peças em processo de usinagem com baixo custo de produção.

Este artigo busca também analisar a eficiência dessa técnica, que utiliza o sistema de aplicação 
de Mínima Quantidade de Líquido. Objetiva-se, também, demonstrar a funcionabilidade do protótipo 
e comprovar o menor impacto ambiental do sistema MQL e sua eficiência de lubri-refrigeração nos 
processos de usinagem.

METODOLOGIA

Buscando colaborar com as pesquisas já desenvolvidas sobre o tema e com ênfase em 
demonstrar a aplicabilidade do método de MQL abordado neste trabalho, foi desenvolvido um protótipo 
do sistema em pequena escala e com baixo custo de produção.

Inicialmente o projeto foi arquitetado para ser acoplado a um torno mecânico e testado em 
escala industrial, mas devido à pandemia de Covid-19, foi necessária uma adaptação do projeto com 
relação à aplicabilidade e escala do projeto inicial. Definiu-se então que deveria ser reduzido para testes 
em menor escala, de forma que possibilitaria a sua confecção e testes para validação do sistema, para isso 
redimensionamos as necessidades como pressão, tamanho real do protótipo, alcance da nuvem de fluido, 
dentre outros fatores.

Posteriormente, foi definido que para o processo de MQL seria necessário haver a capacidade 
de nebulização da emulsão fluido/água. Para a emulsão, foram determinados dois parâmetros para a 
padronização dos demais testes, são eles: a distância do nebulizador até a peça e a quantidade de fluido de 
corte presente na emulsão. Dessa forma, utilizou-se uma lâmina de vidro onde a emulsão foi direcionada, 
obtendo assim as gotículas por sob a lâmina, que por sua vez resultaram em informações cruciais.

Sobre a emulsão, foi determinado três modelos com diferentes concentrações de fluido de 
corte, sendo eles com: 100%, 75% e 0% da presença de fluido na mistura, como exemplificado na Figura 
2, que mostra a solução de 75%. O fluido de corte utilizado para os testes foi o EcoLub100 (Figura 1), um 
tipo de lubrificante/refrigerante sintético, biodegradável e solúvel em água com a finalidade de diminuir 
o impacto ambiental durante o desenvolvimento dos testes.
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Figura 1 - Óleo Solúvel Sintético Biodegradável ECOLUB 100.

Fonte: Autores.

Figura 2 - Solução com 75% de fluido de corte.

Fonte: Autores.
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Assim, determinados os padrões referentes à concentração de fluido presente, a emulsão e a 
distância da lâmina de vidro até o bico do nebulizador, estipulou-se então o tempo de ação do nebulizador. 
Esse tempo indica quanto tempo é necessário manter o equipamento em funcionamento para que a 
superfície da lâmina seja inteiramente coberta pela emulsão confeccionada. 

Após uma série de testes, determinou-se que a melhor configuração quanto ao tempo de 
exposição da lâmina ao fluido seria de 3 segundos, após este tempo o equipamento seria desligado e a 
lâmina levada para a análise de superfície.

Um dos problemas detectados na confecção do protótipo foi a baixa potência do ar comprimido 
gerado pelo nebulizador. Para solucionar o problema, foi confeccionado um novo bico acoplado ao canal 
de distribuição do ar comprimido, este bico é mais afunilado se comparado com o canal padrão, como 
demonstra as Figuras 3, 3.1 e 3.2, abaixo.

Figura 3 - Abertura do bico padrão.

Fonte: Autores.

Figura 3.1 – Abertura adaptada do bico.

Fonte: Autores.
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Figura 3.2 - Comparativo entre os diâmetros dos bicos.

Fonte: Autores.
Com a modificação confeccionada foi possível alcançar a pressão necessária para a nebulização 

da emulsão por completo. O equipamento utilizado para desempenhar o papel de alimentar o canal do ar 
comprimido foi o Nebulizador NebCom V da GTech, o recipiente para a emulsão é do mesmo fabricante, 
como demonstrado na Figura 4.

Figura 4 - Nebulizador e recipiente padrão.

Fonte: Autores.

Logo, deu-se então início aos testes. Primeiramente, as três soluções com diferentes 
porcentagens de fluido de corte foram colocadas no recipiente padrão, em seguida o recipiente foi acoplado 
ao bico adaptado, com menor abertura, proporcionando maior pressão do canal de ar comprimido. Em 
seguida, as lâminas de vidro foram colocadas a uma distância de 80 mm do bico do nebulizador. Por fim, 
o equipamento foi ligado durante 3 segundos, e inseriu-se as três emulsões individualmente e de maneira 
ordenada, de modo que a nuvem lubrificante, por ser mais densa que o ar, recaiu sob as lâminas de vidro 
de onde foram retiradas informações para a elaboração dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nos primeiros ensaios notou-se que com o aumento gradativo da presença de fluido de corte 
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lubrificante na emulsão, ocorria também o aumento da área ocupada pelas gotículas da emulsão sob a 
lâmina de vidro, como pode ser observado nas Figuras 5 e 6.

Figura 5 - Fotografia das gotículas da emulsão contendo 75% de fluido de corte 
lubrificante.

Fonte: Autores.

Figura 6 - Fotografia das gotículas da emulsão contendo 100% de fluido de corte 
lubrificante.

Fonte: Autores.

Ao compararmos as duas figuras, é notável a presença de gotículas de maior área na Figura 
6, que trata da solução contendo 100% de fluido de corte lubrificante. Já na figura 5, a concentração deste 
fluido é de 75%, e os 25% restantes são compostos de água, visto que este fluido é solúvel e biodegradável.

A presença de gotículas de maior área de contato é benéfica para a lubrificação, porém ao 
se tratar de arrefecimento, houve um maior benefício comparado a última. Devido a sua maior área de 
contato com a superfície da peça, o gradiente térmico presente é capaz de beneficiar uma melhor troca 
de calor entre o filme do fluido que está em contato com a superfície da peça, fazendo assim com que o 
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sistema MQL seja mais eficaz para o processo de arrefecimento do que de lubrificação em si. 
Para a configuração sem a presença do fluido de corte, as gotículas se portaram com um 

padrão de menor área de contato, porém com maior presença quantitativa na superfície da lâmina de 
vidro.

Para um melhor entendimento da viscosidade presente em cada uma destas emulsões, foi 
necessário mensurar essa grandeza de forma a comparar o escoamento de cada uma destas soluções sob a 
lâmina de vidro com uma inclinação de 47°. Deste modo, a lâmina foi inclinada sob uma superfície reta 
e foi gotejada uma amostra igual de cada emulsão sob a lâmina, de forma que o tempo necessário para a 
gota percorrer toda a superfície da lâmina foi cronometrado. Os dados obtidos estão presentes na Figura 
7 e nas tabelas abaixo.

Figura 7 - Fotografia da angulação da lâmina de vidro em relação 
com a superfície plana.

Fonte: Autores.
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Tabela 1 - Comparativo entre o intervalo de tempo e desvio padrão.

Fonte: Autores.

De acordo com a Tabela 1, pode-se notar que o aumento do tempo necessário para a gota 
percorrer todo o percurso é seguido do aumento da concentração de fluido de corte presente na emulsão. 
Este fato se dá devido ao aumento da viscosidade da mistura entre o fluido e a água, vale salientar que a 
viscosidade está interligada com as forças de tensão superficial presente na emulsão. Assim, nota-se que 
o fluido sintético utilizado nas soluções possui caráter lubrificante e refrigerador.

Por fim, foi realizado um teste para verificar se a viscosidade do fluido depositado pelo 
protótipo estava aumentando com o incremento da porcentagem do fluido de corte, além de verificar a 
eficiência do equipamento desenvolvido para o sistema MQL. Logo, foi efetuado o cálculo da viscosidade 
pelo método de rampa, que consiste em gotejar o fluido sob uma superfície inclinada, obtendo uma razão 
entre o comprimento do percurso e o tempo de cronometragem. A Tabela 2 demonstra os resultados 
obtidos.

Tabela 2 - Comparativo entre o intervalo de tempo e o escoamento do fluido.

Fonte: Autores.

Deste modo, notou-se que quanto maior a viscosidade da mistura em questão, maior o tempo 
necessário para a mesma percorrer toda a superfície inclinada da lâmina de vidro, corroborando com as 
análises de viscosidade presentes no processo de nebulização e com as informações coletadas através das 
gotículas presentes nas superfícies de análise, como mostrado na Figura 8.
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Figura 8 - Velocidade de escoamento da gota.

Fonte: Autores.

CONCLUSÕES

Analisando os dados presentes na pesquisa, pode-se validar a confecção do projeto de 
desenvolvimento de um sistema de lubrificação e refrigeração que se utiliza do meio de nebulização do 
fluido de corte por MQL. O protótipo desenvolvido mostrou-se útil e funcional quanto às necessidades e 
requisitos necessários para a caracterização do mesmo como um sistema que utiliza a técnica de MQL.

Os dados demonstrados foram satisfatórios e condizentes quanto a literatura. Deste modo, 
torna-se clara a possibilidade da confecção deste equipamento a baixos custos. 

O objetivo de confeccionar e demonstrar funcionabilidade do equipamento foi alcançado, 
deve-se então enfatizar que o fluido de corte utilizado está de acordo com as normas vigentes de saúde e a 
escolha de um fluido sintético e biodegradável vai de encontro com a premissa, mencionada previamente, 
de que é possível desenvolver este tipo de equipamento de forma a preservar o meio ambiente.

A viscosidade analisada de diferentes maneiras nesta pesquisa demonstrou-se padronizada 
quanto ao seu aumento em conjunto com o aumento do percentual de fluido de corte na mistura (Gráfico 
1), obedecendo assim a literatura e as demandas mecânicas da indústria, de modo a corroborar para a 
eficiência do equipamento desenvolvido.
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RESUMO

As “Obras de Artes Especiais” são estruturas que facilitam o trânsito do ser humano, fazendo 
possível acessar locais que eram julgados como inacessíveis. Estas estruturas são encontradas em vários 
setores da organização urbana e rodoviária, onde estão expostas a intempéries e solicitações estruturais 
de diversas naturezas, por isso, susceptíveis a patologias. Buscando garantir a segurança e durabilidade 
dessas estruturas, as patologias devem ser diagnosticadas e tratadas o quanto antes. No presente trabalho 
foram analisados cinco viadutos que cruzam a Avenida Rondon Pacheco, na cidade de Uberlândia-MG, 
descrevendo as patologias encontradas nas estruturas. Com este estudo observa-se a importância das 
inspeções periódicas e de qualidade, que podem garantir maior durabilidade e segurança dos viadutos.

Palavra-chave: Obras de Artes Especiais. Viadutos. Inspeção. Uberlândia-MG.

INTRODUÇÃO

As construções são de grande importância para o desenvolvimento das atividades humanas. 
Logo, busca-se construir objetivando-se facilitar tais atividades, fazendo-se necessárias as Obras de Artes 
Especiais (OAE’s). As OAE’s são estruturas que tornam acessíveis locais de difícil acesso e contribuem 
para a redução do grande tráfego de veículos das vias expressas e/ou avenidas.

Assim como em qualquer estrutura também encontramos patologias nas OAE’s, podendo 
elas serem causadas devido a erros durante a fase de projeto, má execução do mesmo, uso de materiais 
inadequados, não obedecendo assim às necessidades do local de construção, como no caso de locais 
onde se tem alta agressividade. As ações externas inevitáveis das quais as OAE’s são submetidas, como 
a variações de temperatura e ações das cargas dos veículos.

As manifestações patológicas são inevitáveis, por isso são adotados procedimentos de 
inspeção e manutenção, buscando-se preservar a vida útil da estrutura, fazendo assim possível prevenir, 
identificar e tratar o quanto antes de ocorrer essas patologias. Encontra-se procedimentos para os cuidados 
da OAE’s, descritos no Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias do DNIT (Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes), e também na ABNT NBR 9452:2019 – Inspeção de pontes, viadutos e 
passarelas de concreto – Procedimento.

METODOLOGIA

Na construção deste trabalho foram realizadas inspeções visuais dos viadutos que cruzam à 
Avenida Rondon Pacheco, na cidade de Uberlândia-MG.
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Foram vistoriados, fotografados e analisados cinco viadutos, sendo eles: 
• Pastor José Braga, localizado na Avenida João Naves de Ávila.
• (Lat: -18.9115 Lon: -48.2622);
• Carlos Saraiva, localizado na Rua Joaquim Cordeiro.
• (Lat: -18.9189451, Lon: -48.2668084);
• Jandira Neves Paniago, localizado na Rua Olegário Maciel.
• (Lat: -18.9250 Lon: -48.2722);
• Jayme Tannús, localizado na Rua Duque de Caxias.
• (Lat: -18.9247072, Lon:  -48.2708872);
• José Rezende Ribeiro, localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos.
• (Lat: -18.9299 Lon: -48.2778);

Elementos estruturais presentes nas OAE’s
Assim como em toda construção na estrutura das OAE’s existem alguns elementos estruturais. 

Os principais elementos estruturais de uma ponte ou viaduto são: estrado, superestrutura e a infraestrutura 
(DNIT, 2004).

O estrado é composto por lajes e um sistema estrutural secundário. Em viadutos onde as lajes 
são de concreto armado, o estrado e a superestrutura são um único elemento, transferindo assim as cargas 
diretamente para os apoios. É nele que a carga móvel atua (DNIT, 2004).

A superestrutura é responsável por vencer o obstáculo, sendo dividida em duas partes: 
estrutura principal, que tem como função vencer o vão livre e a estrutura secundária (estrado), a qual 
recebe as cargas transmitindo-as para a estrutura principal (DEBS e TAKEYA, 2009).

A infraestrutura é responsável por transmitir todas as cargas provenientes da superestrutura 
mais sua própria carga para as fundações. Sendo dividida em dois elementos. Encontros, elementos 
encontrados das extremidades do viaduto, na transição do viaduto com o aterro da via, tendo como sua 
função ser suporte e arrimo do solo. O outro elemento é o pilar situado na região intermediária, é um 
elemento de suporte que pode ser isolado, maciço ou amortizado. 

Patologias
Quando o desempenho da sua edificação é insatisfatório, a patologia das edificações é a 

área da engenharia que se ocupa de fazer uma análise dos defeitos através das suas manifestações ou 
sintomas patológicos, buscando suas origens, causas, mecanismos de ocorrência e suas consequências 
(CREMONINI, 1988).

Segundo Novaes e Poznyakov (2021), as manifestações patológicas se dão por diversos 
fatores, como projetos mal elaborados, falha nas etapas de construção, baixa qualidade dos materiais, 
mão de obra desqualificada, ausência de fiscalização por meio dos responsáveis, uso inadequado e falta 
de manutenções periódicas.

Lourenço et al. (2009), aponta em seu trabalho que a ocorrência de catástrofes naturais, 
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são causadoras de manifestações patológicas, pois as mesmas são de caráter imprevisível e quando 
acometidas requer uma capacidade de resistência significativamente alta e na maioria das vezes não é 
atendida pela capacidade resistente da construção.

Segundo ABNT NBR 9452:2019, a OAE pode-se classificar de acordo com a sua condição 
de avaliação em: excelente, boa, regular, ruim ou crítica, associando notas aos parâmetros estrutural, 
funcional e de durabilidade. Essas notas variam entre um (1) a cinco (5).

Na Tabela 1 (ABNT NBR 9452:2019), encontra-se a correlação entre as notas e a condição 
da OAE, e a caracterização dos problemas detectados. A mesma deve ser utilizada para a classificação da 
condição da OAE.
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Tabela 1 - Classificação da condição da OAE com base nos parâmetros estruturais, funcionais 
e de durabilidade.

Nota de 
classificação Condição Caracterização 

estrutural
Caracterização 

funcional

Caracterização 
de 

durabilidade

5 Excelente

Condições 
satisfatórias, 
com defeitos 
irrelevantes 

isolados.

Oferece 
segurança 

conforto aos 
usuários

Devendo ser 
realizado 
inspeções 
periódicas.

4 Boa

Apresenta 
pequenos anos, 

mas que não 
comprometem a 

estrutura.

Apresenta 
pequenos 

danos que não 
a segurança ou 
conforto dos 

usuários.

Apresenta 
pequenas 

anomalias, 
comprometendo 

sua vida útil.

3 Regular

Danos que 
podem 

ocasionar 
deficiência 
estrutural. 

Sendo 
necessário 

Não oferece 
conforto aos 

usuários.

Apresenta 
pequenas 
a muitas 

anomalias que 
comprometem 
sua vida útil.

2 Ruim

Possui danos 
que afetam 
a segurança 
da estrutura, 

podendo levar 
ao colapso 
estrutural.

Não 
proporciona 
conforto e 
segurança 

aos usuários 
e com suas 

funcionalidades 
aparentemente 

comprometidas.

Apresenta 
anomalias 

moderadas a 
abundantes, em 
região de alta 
agressividade 

ambiental, 
comprometendo 

sua vida útil.

1 Crítica

Possui 
elementos 

estruturais em 
estado crítico, 

com alto índice 
de colapso 

estrutural, sendo 
necessário 
intervenção 
imediata.

Sem condições 
funcionais.

Apresenta um 
índice elevado 

de deterioração, 
apresentando 
grande risco 

estrutural e/ou 
funcional.

Fonte: ABNT, 2019.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
 

Ao realizar a inspeção das OAE’s nota-se que as mesmas estão sem manutenção há algum 
tempo. Encontrou-se em todos os viadutos a patologia causada por fungos e vegetação, manchas, 
lixiviação e eflorescência.

Na Figura 1 apresenta-se uma relação entre as patologias e os viadutos. Nele pode-se observar 
que as cinco estruturas analisadas apresentam as seguintes patologias: trincas, fissuras, desagregação e 
disgregação, lixiviação, eflorescência e manchas. Em duas delas encontra-se corrosão e carbonatação e 
em quatro delas fungos e vegetação. Alguns exemplos são constatados na Figura 2.

Figura 1 - Tipos de Patologias encontrados nos viadutos visitados.

Fonte: Autores.

Figura 2 - Exemplos das patologias encontradas nos viadutos.

  
Fonte: Autores.

As patologias mais encontradas nos viadutos foram: lixiviação, eflorescência e manchas, 
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podendo ser encontradas em quase toda a estrutura dos viadutos. Com a falta do escoamento da água 
presente no pavimento, faz com que a mesma escorra na estrutura, lavando assim o concreto e fazendo 
com que seus componentes sejam carregados. Essas patologias se dão também pela falta de manutenção 
dos tubos de drenos.

Em geral essa patologia não causa muitos danos a estrutura, além do aspecto negativo com 
relação a estética, mas quando o mesmo atinge estágio avançado causando a desagregação do concreto, 
fazendo com que a armadura fique exposta a agentes nocivos.

Uma das alternativas para tratar essas patologias é a limpeza da estrutura com jatos de água.
As trincas e fissuras também estão presentes em todas as estruturas analisadas. Podem ter sido 

causadas por diversos fatores, dentre eles: armaduras mal posicionadas, as tensões as quais as estruturas 
foram acometidas, pela cura não adequada do concreto.

Com o acometimento dessas patologias a vida útil das estruturas é reduzida. Por isso, é 
importante a prevenção contra a mesma desde a fase de projeto. Após o surgimento das trincas e fissuras 
existem soluções variadas para redução do impacto das mesmas, a solução escolhida vai depender da 
análise das trincas e fissuras. Dentre as soluções temos: reforço estrutural e de fundações, e injeção de 
resinas estruturais de base epóxi e poliuretano.

A patologia de vegetação é conhecida por se alojar nos espaços vazios da estrutura, como 
por exemplo dentro das fissuras. Observa-se nas estruturas que a vegetação está presente nas juntas 
de dilatação dos viadutos analisados, a mesma é recorrente neste local em pontes e viadutos, devido a 
penetração de raízes nos vazios das juntas.

O surgimento dessas vegetações pode causar o deslocamento do concreto, fazendo assim 
com que as armaduras possam ficar expostas, à depender do seu tamanho, as mesmas também podem 
causar esforços externos extras na estrutura, consequentemente causando outras patologias que são as 
trincas e fissuras. É necessário a remoção completa dessas vegetações.

Em algumas partes das estruturas analisadas foram encontradas a desagregação e corrosão do 
concreto. Pode-se considerar como causas da mesma a ação de sulfatos e cloretos no concreto, causando 
a perda da capacidade de ligação entre os agregados e o ligante do cimento, e a corrosão das armaduras.

Com a desagregação, causa-se a perda de resistência do concreto, provocando sérios danos 
estruturais para o viaduto. Para resolver esses problemas deve-se proteger o concreto de sulfatos e agentes 
ácidos, evitando com que as armaduras sejam atacadas por substâncias nocivas.

CONCLUSÃO

Um dos motivos pelo qual opta-se pela construção das OAE’s é o aperfeiçoar do tráfego de 
veículos e pedestres, buscando torná-lo mais seguro, por isto, é fundamental a inspeção periódica das 
OAE’s em todo país. Com a inspeção é possível verificar as patologias existentes, tratando-as da maneira 
adequada e com qualidade, garantindo assim a funcionalidade e a durabilidade das estruturas.

Grande parte das patologias estão interligadas, uma gerando a outra, por isto, com a inspeção 
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rigorosa e manutenção periódica das OEA’s, é possível o tratamento dessas patologias, garantindo assim, 
a qualidade e durabilidade da estrutura.
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