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RESUMO - O artigo analisa a importância do estudo técnico em um implemento que foi desenvolvido
pela empresa “DMB”(manual fabricante), tem como o objetivo, eliminar duas linhas de soqueira da cana
velha, causando assim, falhas no novo canavial . Esta abordagem é fundamentada através da necessidade
maior produtividade, melhoria nos processos de produção da empresa, e reduzindo custos.
Palavras-chaves:
INTRODUÇÃO
jetória das técnicas de produção e oferta de produtos agrícolas no mundo, ressaltando que até o século
de XVIII os instrumentos agrícolas ainda eram superdimensionados e pouco desenvolvidos. (VIAN;
JUNIOR, 2010).
Segundo Vian e Junior (2010) em meados do século XIX, a população em um processo de migração
rural para cidade (êxodo rural), diminuiu o contingente de pessoas que trabalhavam no campo e com o
crescimento da população e a demanda cada vez maior pelos alimentos, era preciso aumentar a produtividade agrícola para suprir a necessidade de todos.
Por estes fatores surgiu à necessidade de desenvolver métodos mais tecnológicos na zona rural, pois
com o aumento da produtividade no setor, provocou a substituição do homem no processo, sendo substituídos por equipamentos mecanizados com tecnologia cada vez mais desenvolvida, proporcionando
consequentemente a obtenção às novas e melhores práticas na produção agrícola (FONSECA, 1990).
De acordo com Vian (2003) atualmente as grandes empresas utilizam nos seus processos de produção
métodos inovadores e cada vez mais tecnológicos, se enquadrando as novas propostas e garantindo a
permanência no mercado competitivo.
Será estudado nesse trabalho um equipamento desenvolvido pela DMB, sendo um implemento que é
alocado em um engate de três pontos no trator que contem dois discos de corte e trabalha sobre a linha
da soqueira. Esse processo é realizado através do levantamento de duas relhas, arrancando as soqueiras
velhas, e em seguida um conjunto de facas rotativas são batidas e trituradas em pequenos fragmentos,
expondo-se assim a praga à luz solar, sendo eliminada naturalmente. Todo o sistema é acionado pela
tomada de força do trator (“TDP”) e é transmitido por um torque pelo eixo cardan, sendo este a união
de duas juntas universais, que é constituída de dois terminais unidos por um par de cruzetas através
transmitir torque ou rotação a baixo custo entre uma fonte motora (trator) e um implemento agrícola.
(AEMCO, 2009)
Menciona-se que o objetivo deste trabalho é destacar a necessidade que uma empresa precisa ter em
e alta velocidade do mecanismo de ataques, considerandoa falta de censo de propriedade de alguns
colaboradores, vindo a provocar folgas nos terminais e consequentemente ocasionando quebraduras
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em cruzetas, no pacote homo cinético e no eixo cardan, gerando respectivamente um custo muito alto
para a empresa, destacando também indisponibilidade do equipamento.
MATERIAL E MÉTODOS
Este projeto será realizado por uma empresa de setor canavieiro, desta forma no decorrer do contexto
será trabalhado conceitos sobre sistema de transmissão, sistema hidráulico, métodos utilizados e outros.
Inicialmente deve-se comentar que o sistema de transmissão é uma ligação de componentes que garantem a transmissão de potência do motor para os distintos mecanismos a serem utilizados. Essa
transmissão acontece através do uso ou não da embreagem do trator, tendo como finalidade a conexão
ou também a desconexão do motor à caixa de câmbio. Destaca-se que a caixa de câmbio é estrutura
por várias engrenagens que promove a seleção da velocidade e do torque (Tomada de força -TDP), selecionando a forma mais adequada para determinada atividade. Nesse processo é garantida a economia
de combustível e a elevação da eficiência da operação. (SCHLOSSER, 1997)
Segundo Ribas et al (2010) o sistema de transmissão é estruturada em várias categorias, destacando:
•
Sistema de transmissão através de correias trapezoidais: destaca-se que esta transmissão é encontrada comumente nos tratores agrícolas. Ressalta-se que caso deseja-se uma potência mais elevada
é necessário incluir diversas correias na mesma polia.
•
Sistema de transmissão por corrente: Através de rolos que tem uma sucessão de elos exteriores
e de elos interiores interligados por duas chapas exteriores e interiores, estas correntes são geralmente
sem-fim, porém contêm elos e para ter maior transmissão de momentos elevados, as correntes podem
ser estruturadas por uma fileira dupla ou tripla de rolos, com mola de fecho que propiciem abrir e
fechar a corrente:
•
Sistema de transmissão por Engrenagens: nessa categoria os dentes podem ser reto ou helicoidal, tendo este último à vantagem de ser mais resistente e também é um processo mais silenciador e às
engrenagens sem-fim proporcionam uma minimização de velocidade do sem-fim até as rodas.
•
Sistema de transmissão por cabo de aço: processo que realiza o transporte de uma massa de
uma localidade até a outra.
•
Sistema de transmissão por cardan: Nesse processo o eixo é telescópio, podendo ter formatos
como quadrados, triângulos sextavado ou tubular que promove uma transmissão de torque ou uma
rotação entre a TDP da máquina agrícola para o implemento.
Ressalta-se nesse contexto que o objeto de estudo será fundamentado através do sistema de transmissão por cardan, desta forma é necessário abordar informações sobre esta categoria.
Segundo Aemco (2009) para o sistema de transmissão pelo cardan tenha resultados eficientes, destacando um desempenho adequado e uma durabilidade satisfatória é necessária realizar alguns procedimentos. Primeiramente é preciso selecionar o cardan correto para o trabalho a ser desenvolvido,
verificando tipo e tamanho da peça, e escolhendo o que mais se enquadra nas necessidades. Durante as
atividades é preciso realizar manutenções periódicas e constantemente, como demonstra na Figura 1.
Deve-se engraxar e limpar os pinos graxeiros da peça de acordo com o manual de instruções.
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Fig. 1 – Tempo de manutenção do cardan.
Fonte: Manual Bandeirantes, 2015.
Deve-se destacar também outros fatores que influenciam a durabilidade do cardan, sendo os picos de
torque e as variações de rotação que ocorrem durante o trabalho, em função dos embuchamentos.
Ressalta-se que é de grande importância conter capas de proteção do cardan, proporcionando assim
segurança aos colaboradores e a elevação da vida útil da peça, como pode ser observado na Figura 2.

Fig. 2 – Ilustração da proteção do cardan com capa.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor, 2015.
Referente as proteções em máquinas e implementos, o Ministério do Trabalho em sua Norma regulamentadora nº 12 estabelece a segurança no uso destas máquinas e equipamentos com a proteção das
partes móveis que diminuem a ocorrência de contato com a peça em movimento, destacando polia do
motor, pás de ventilador, eixo da tomada de potência e eixo cardan. (BRASIL, 2011).
É necessário nesse artigo também realizar uma abordagem sobre o sistema hidráulico, que de acordo
com Linsingen (2003) este tipo de sistema é uma junção de componentes físicos, como uma bomba hidráulica que transforma energia mecânica em energia hidráulica. Este processo pode ser categorizado
como deslocamentos positivos ou não, em que motores hidráulicos modificam a energia hidráulica em
energia mecânica. Contêm nesse processo as válvulas reguladoras de vazão, denominadas também
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como reguladoras de fluxo ou controle de vazão. Destaca-se que esta válvula promove uma regulagem
simplificada e rápida de velocidade por intermédio do limite da vazão de fluído que entra ou sai do
atuador, alterando consequentemente a velocidade de seus deslocamentos e movimentos.
Segundo Palmieri (1997) o sistema hidráulico contêm também atributos que o torna de modo especial recomendado para diversas aplicações. De acordo com o autor quando não quer ou não pode se
beneficiar de sistemas mecânicos ou elétricos utiliza-se o sistema hidráulico, porém vale ressaltar que
contem vantagens e desvantagens nesse processo.
Palmieri (1997) destaca como vantagens é a instalação simples e de flexibilidade adequada em locais
pequenos, permitem delicadas variações na velocidade e movimentos milimétricos, não provocam
ruídos, são autolubrificantes e também de fácil proteção.
Porém, conforme relatado pelo autor também contêm desvantagens nesse sistema, mencionando o elevado custo na instalação do projeto e também conseqüentes fluxos de vazões internos e nas mangueiras.
Para realização deste projeto foi necessário seguir vários cronogramas e uma ordem de processos para
facilitar a viabilidade do projeto. Na primeira etapa destaca a desmontagem do eixo cardan, em decorrência a realização da metrologia dimensional do projeto com as medidas retiradas no próprio eliminador de soqueiras, em seguida faz o desenho da peça a ser confeccionada para posteriormente soldar
no implemento, já em fase de pré-montagem. Na próxima etapa do projeto é realizado a usinagem dos
agregados para montar o motor hidráulico na tomada do implemento e ligar as mangueiras hidráulicas
onde vai percorrer o fluido para girar o motor.
No processo de desmontagem do eixo cardan (Figura 3), foi utilizado um ajudante e um caldeireiro
com várias ferramentas manuais e para garantir a segurança utilizam todos os EPIs, destacando luvas
de vaqueta, óculos incolores, avental de couro com manga longa, botina de bico de aço, perneira e
protetor auricular, conforme a norma regulamentado NR 6 exige. Ressalta-se que todos estes equipamentos de segurança a empresa disponibiliza para todos os colaboradores sem custos.

Fig. 3 – Desmontagem do eixo cardan.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor, 2015.
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A próxima etapa no processo é a realização da metrologia , vale ressaltar que este processo de medições,
estão diretamente relacionada à diversos aspectos em nossas vidas. Nesse caso é utilizado como material de medida a “trena” como pode-se observar na Figura 4 a seguir. Esse processo garante que a
unidade de medida seja comparado em qualquer lugar do mundo, assim proporcionando a qualidade
dos produtos e serviços, reduzindo o consumo, minimizando o desperdício de matéria prima e colaborando na preservação do meio ambiente.

Fig. 4 – Metrologia do projeto.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor, 2015.
Na Figura 5, pode-se observar a próxima etapa do projeto sendo o desenho técnico do suporte do
motor e na Figura 6 a chapa de proteção que é estipulada pela as NR- 12. É realizado o esboço do
desenho pelo softer que é um mecanismo que utiliza um programa SolidWorks 3D e posteriormente
salva em 2D para facilitar uma melhor análise e representação de um projeto por mais simples que ele
seja. Nesse contexto ele pode ser interpretado como um desenho gráfico que representa visualizações
frontais, laterais, superiores e isométricas as cotas. Este processo tem o objetivo de mostrar todas as
medidas de forma satisfatória e garantindo a compreensão para a execução da próxima etapa.

Fig. 5 – Desenho técnico do projeto.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor, 2015.
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Fig. 6 – Desenho técnico da chapa de proteção.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor, 2015.
O próximo passo para a fabricação do projeto é traçar o desenho na chapa, nesse processo é utilizado
utensílios como régua, riscador, compasso e respeitando as cotas do desenho técnico.
Em sequência realiza-se o processo de corte da chapa, salientando que pode ser realizado corte reto,
que utiliza um maçarico (Figura 7) ou corte redondo ( Figura 8), que é utilizado uma ferramenta denominada como cintel que é acoplado no bico de corte e tem semelhança com um compasso.

Fig. 7 – Corte reto da chapa com maçarico.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor, 2015.
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Fig. 8 – Corte redondo da chapa com maçarico usando o cintel.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor, 2015.
Após o processo de corte é realizado a usinagem no processo. Esta etapa consiste no torneamento,
sendo retirado com uma máquina denominada como torno e com uma ferramenta de corte, realizando
a remoção de um cavaco em uma peça bruta (Figura 9).

Fig. 9 – Usinagem do Acoplamento no torno.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor, 2015.
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Para realizar esta usinagem é utilizado um acoplamento da marca Antares Linha (AT105) Bi partido
que contêm estocados no almoxarifado da empresa. O procedimento é feito através do embuchamento
da luva estriada realizando a abertura de um furo de 70 mm de diâmetro e encaixado uma bucha de
1”3/8 com 6 estrias que é acoplado na tomada de potência (TDP) do trator. Ao outro lado é do acoplamento, onde é realiza um furo de 60 mm de diâmetro e é encaixado uma bucha de 1”1/4 com 21
estrias (Figura 10).

Fig. 10 – Usinagem do embuchamento da luva Estriado.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor, 2015.
Após este processo de embuchamento é realizado o encaixe do motor hidráulico. Destaca-se que
depois que as buchas são encaixadas é efetuado a soldagem e fundamentado o acabamento do torno,
permitindo um melhor alinhamento com redução de ruído, facilidade no processo de manutenção e
também não necessita realizar lubrificações.
Nesse contexto, ressalta-se que existem vários processos de soldagem, destacando os tipos: tigi, mig/
mag, arco revestido. (AMBRÓSIO, 2007). No caso do projeto de estudo nesse trabalho foi utilizada a
união de dois componentes metálicos aquecidos pelo campo eletro, gerado durante o processo. Sendo
extremamente utilizado na manutenção e restauração de peças, menciona-se que o equipamento, utiliza uma fonte de energia (máquina de solda) através de cabos para ligar a fonte até o porta eletrodo e
o batedor de casca para retirar a escora.
É importante destacar nessa etapa que todo soldador deve estar devidamente usando todo o equipamento de proteção individual EPIs (Figura: 11), destacando bota com isolante, luva de raspa, perneira
de couro, óculos incolor, touca de solda, abafador de ruído, máscara de solda e avental de couro,
proporcionando proteção contra a radiação, ruídos e aspersões de soldas geradas no processo de soldagem.
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Fig. 11 – Colaborador com os
equipamentos de proteção individual EPI`s.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor, 2015.

De acordo com Reik et al (2005) os motores hidráulicos transformam energia hidráulica em energia
mecânica, pois as bombas hidráulicas contêm elevados fundamentos e categorias construtivas. Vale
ressaltar que não é qualquer tipo de motor que atende todas as necessidades, sendo necessário selecionar o motor mais apropriado para cada tipo de aplicação. No projeto em menção foi utilizado o motor
M50. Esclarece nessa etapa que engrenagem de potência que é fornecido por este motor escolhido é
originado da vazão e do diferencial de pressão do motor, destacando que a potência é propriamente
proporcional à rotação.
O autor Klein (2014) destaca que motores hidráulicos mais vagarosos são utilizados para realização de
rotações em níveis baixos, pois proporcionam altos torques e os motores mais velozes são adequados
para processos onde é necessária alta densidade de potência.
Nesse sistema hidráulico, de acordo com Souza (2012) as mangueiras hidráulicas (Figura 12) são
componentes de ligamento flexível em junção de dois pontos para conduzir material, sendo líquido ou
gasoso. Estas mangueiras em sua estruturação contêm diversas proporções de fio de aço entrelaçados
e extremamente revestidas com capas de nylon.
No projeto, foi utilizada a entrada do comando hidráulico do trator para ligar as mangueiras de entrada
de pressão, sendo de 210 BR com retorno no comando em sequência para o reservatório. Destaca-se
que o dreno no processo é um sistema de proteção do motor hidráulico, que funciona quando o motor
entra numa severidade maior que o projetado, retornando o fluxo de óleo em uma pressão de 3200 bar,
promovendo assim que não danifique o sistema hidráulico(Figura: 13).
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Fig. 12 – Modelo de mangueiras
hidráulicas.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor,
2015.

Fig. 13 – Sistema das mangueiras
hidráulicas.
Fonte: Arquivo pessoal do Autor,
2015.

Ressalta-se que a na empresa é trabalhado com todas as dimensões de mangueiras, destacando medidas de 1” ¼ até 2” e também utiliza-se todos os tipos de terminais hidráulicos.
No projeto em destaque tem o objetivo de solucionar questões sobre a quantidade de ordem de serviço
(O.S) que são realizados no pso, e também relevância sobre a diminuição de troca de peças.
Para dar seguimento no projeto, foi estruturada uma reunião com todos os colaboradores da empresa
e realizado um Brainstorming.
Comenta-se que Brainstorming de acordo com Brassard e Ritter, (1994) consiste em um processo que
estabelece reuniões de ideias de todos os colaboradores, através de procedimentos que todos participam livremente, podendo dar sugestões, criticas, opiniões e julgamentos.
Existem duas técnicas para realizar um Brainstorming, destacando o estruturado e o não estruturado.
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No caso do estruturado, cada pessoa da empresa tem a oportunidade de realizar sugestões, destacando
que cada um integrante da empresa define suas ideias de forma organizada. Já o processo não estruturado é baseado pelo qual todos os funcionários ao mesmo tempo dão sugestões. (BRASSARD; RITTER, 1994)
A técnica utilizada pela empresa foi o método não estruturado, chegando a conclusão de que era preciso realizar uma melhoria no eixo do cardan do implemento, substituindo a transmissão mecânica por
sistema hidráulico, solucionando em conseqüência os problemas enfrentados.
Após a troca de ideias e com o projeto já definido, foi utilizado um plano de ação que é o 5W2H (Tabela 1).
Vale ressaltar que de acordo com Vilaça; Nalasco e Domingues (2010) o 5W2H é uma ferramenta que
auxilia no planejamento de uma solução, sendo estruturado a partir de perguntas e respostas, com a
finalidade de descobrir a raiz do problema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Destaca-se que como o problema já estava identificado, foram realizadas análises para levantar
possíveis intervenções que poderiam ser feitas no equipamento, levando em consideração que o tempo
de execução deveria ser o menor possível e, que não demandasse grandes investimentos.
Através da avaliação realizada pode-se medir de forma efetiva as ações que seriam criadas e onde seria
necessário intervir. (ZANONI; BERTO, 2009)
Através da Tabela 2 é possível observar as especificações do manual técnico de eliminador de soqueira.
Deve-se comentar que é de grande importância esta tabela, visto que consistem nesta todos os dados
técnicos necessários para realizar o estudo do caso como potência mínima sugerida. No caso deste
projeto foi utilizado o trator John Deere que tem uma potência de 195 CV, e a potência sugerida de
arrasto de acordo com o manual é de 140 HP.
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Através das especificações do manual técnico do eliminador de soqueira, pode-se observar que o
eixo do cardan tem o número de série-2500 e a rotação de trabalho do implemento é de 1000 RPM.
Posteriormente foi realizado uma pesquisa no manual de especificação técnica do eixo cardan na
Tabela 3.
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Através desta pesquisa realizada no manual do eixo cardan, foi possível evidenciar que o eixo cardan
é de 42 CV e que 1 CV é igual a 0,9863 HP. Desta forma, 42 x 0,9863 = 41,42 HP.
Após a realizada este equação foi possível chegar ao resultado que seria gasto um motor de 41HP de
potência para funcionar o sistema.
Vale lembrar nesse etapa do trabalho que todos os tratores de diversas marcas já vêm instalados de
fábrica os dois sistemas de transmissão, sendo a tomada de potência (TDP) e o sistema hidráulico
(Tabela 4).

Através deste manual técnico do trator John deere, pode ser observado que a pressão de trabalho da
bomba do maquinário é de 210 bar e rotação de trabalho do motor e de 1500 a 1600 RPM.
Foi utilizado no projeto mangueiras hidráulicas de 1” 1/2”, e como pode ser observado na Tabela-5.
Chegou nesse ponto o resultado de que o motor M 50 irá proporcionar 43 HP, e a necessidade da
empresa é de 41 HP, portanto atende adequadamente no projeto em destaque.
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Após todos os processos e o projeto concluído, foram contabilizados os custos com o novo sistema do
equipamento, conforme Tabela 6.
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Menciona-se que o custo dos eixos cardan é de R$ 1.900,00, mas não foi contabilizado na tabela,
por ter sido trocado na tentativa de solucionar a questão, destaca-se que foram utilizados dois (2) na
unidade de Delta, três (3) na unidade de Volta Grande, e mais quatro (4) cruzetas de R$ 16587,00. No
entanto se fosse para a empresa contabilizar todos os custos, seria de aproximadamente, R$ 10.163,48,
elevando o custo para R$ 15.539,95.
Através dos resultados obtidos no projeto, em discussão pode-se comentar que o sistema hidráulico
agrega grandes vantagens, visto que não é necessário gastar com instalações de bombas e filtros, pois o
novo sistema já oferece estes itens sem custo, devendo apenas ter cuidados s com o sistema hidráulico
do trator que supre a necessidade da empresa.
CONCLUSÃO
Em conclusão pode-se dizer que a mudança do sistema de transmissão mecânica para hidráulica
demonstrou distintos pontos positivos, como uma melhor disponibilidade do equipamento, redução de
custos e etc. Desta forma, agrega grande valor para a empresa canavieira.
Concluindo nesse contexto que para realizar todos os processos com qualidade é preciso seguir todos
os passos mencionados anteriormente, garantindo que o resultado final seja adequado. Deve-se relatar
também que a segurança dos funcionários é de grande importância, sendo assim é necessário utilizar
todos os EPI`s nos processos e desenvolver sempre planejamentos para a execução do processo,
otimizando o processo.
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RESUMO: Esse trabalho mostra o projeto de um sistema de bombeamento com uma bomba de engrenagem, que substituiu outra bomba de rotor, que por sua baixa vazão teve insuficiência em seu rendimento, essa substituição trouxe como benefícios principais de maior vazão, maior pressão e maior
confiabilidade para o sistema de abastecimento do carro comboio.
Palavras-chave: Bomba; Vazão; Sistema.
Introdução
A falta de estrutura, e até mesmo de informação, faz com que muitas empresas levem o combustível
até os canteiros de maneira errada, em caçambas de picapes e armazenado em barris. Essa prática é
muito corriqueira, porém, extremamente prejudicial ao óleo diesel transportado, pois este fica sujeito
a inúmeras intempéries, como poeira e umidade, que podem contaminá-lo e futuramente afetar o rendimento do equipamento.
As vantagens dos caminhões-comboio vão muito além de abrigar e proteger o material transportado. O
emprego adequado desses veículos facilita o controle da quantidade de combustível consumido pelos
equipamentos. Transportar o combustível de forma correta garante também que não haja desperdícios
e prejuízo uma vez que por se tratarem de máquinas com alto investimento tecnológico, as máquinas
requerem uma atenção especial quanto à manutenção, seja ela corretiva ou preventiva. No caso dos
carros comboios são comuns problemas na bomba que demandam de manutenção corretiva, muitas
vezes em campo.
No implemento do carro comboio, o sistema de abastecimento convencional é acionado por um sistema, através de correias, vinculado ao compressor de ar, com a bomba de rotor. Esse sistema possui uma
vazão de 30 l/min. Ao instalar um filtro coalescente e separador de água para melhoria da qualidade do
óleo diesel, a vazão do sistema foi reduzida para 10 l/min, sendo assim insuficiente para o desempenho
do equipamento e sua função na colheita, pois esse mesmo equipamento é capaz de abastecer 600 litros
de óleo diesel em cada máquina de colhedoras de cana.
Devido ao problema citado anteriormente e a periodicidade desse acontecimento, criou-se a necessidade de modificar o sistema de abastecimento do implemento para atender as necessidades da usina.
Sendo assim foi desenvolvido um sistema de bombeamento que aumentasse a vazão e desvinculasse
do compressor de ar, resolvendo assim esses dois problemas.
No item materiais e métodos serão descritos alguns dos principais tipos de bombas, com ênfase nos
dois tipos relacionados ao trabalho, além de apresentar uma breve descrição do problema e da solução
adotada. No item seguinte, resultados e discussão, serão mostrados os resultados obtidos com as alterações propostas e aplicadas além de suas vantagens. Para finalizar, na conclusão foi mostrado de forma
geral se toda a aplicação do trabalho foi realmente positiva.
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MATERIAL E MÉTODO
O transporte e o abastecimento de máquinas e equipamentos de forma segura e ambientalmente apropriada são a grande finalidade da utilização dos chamados caminhões comboios de óleos e combustíveis.
Antes dos carros comboios, o meio de abastecimento no campoera de maneira improvisada, sem
muita segurança,e bombas manuáis de baixa vazão, que dificultava e tornada inviavel um bom rendimento das maquinas e do próprio abastecimento. A figura abaixo mostra um modelo de como era
transportado o combustivel para as máquinas, lembrando que este meio ainda é usado ate hoje por
fazendeiros que não possuem uma grande frota de máquinas.

Fig. 1 – Carro de abastecimento com bomba manual.
Fonte: http://maceio.olx.com.br/comboio-toyota-hilux-2007-4x4-iid-706327629
Carro Comboio
Funcionando como um verdadeiro posto de combustível móvel, esses caminhões, tem sua carroceria
subdividida em vários compartimentos isolados, que transportam óleo diesel, óleo hidráulico, óleo de
motor, óleo de transmissão, graxa, água, etc.

Fig. 2 – Carro de abastecimento comboio.
Fonte: http://go.quebarato.com.br/goiania/caminhao-comboio-vw-24-220-6x4tracado-2000-2001__ADB302.html
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O sistema de abastecimento do caminhão comboio é equipado com:
-Pré-filtro: É um elemento que faz a pré-filtragem para melhoramento do óleo diesel, o modelo usado
foi o rck-40, que tem sua eficiência de filtragem de 40 micras.
-Filtro coalescente: É responsável por filtragem, separação de água e eliminar partículas sólidas do
óleo diesel com maior precisão, o modelo usado foi o fbo-10, que tem sua eficiência de filtragem de
10 micras.

Fig. 3 – Pré-filtro(1) e filtro coalescente. (2)
Fonte: O autor, 2014.

Descrição do Problema
Com a bomba de rotor DH5, os frequentes problemas apresentados eram devidos a vários fatores, que
inviabilizavam a produtividade do equipamento, tendo os principais problemas relacionados ao desgaste de correias, desgaste de polias, vazamento no selo mecânico e vazão insuficiente. Todos esses
problemas ocorriam semanalmente, consequentemente, o índice de OS (ordem de serviço) relacionado
ao equipamento era alto. Logo após a instalação do pré-filtro com o filtro coalescente, ficou inviável a
utilização do equipamento, pois o mesmo passou a apresentar uma baixa produtividade.
Solução adotada
A ideia era instalar uma bomba que fosse desvinculada de vários componentes como correias
e polias, para evitar os problemas recorrentes, e que tivesse um maior rendimento, ou seja, uma maior
vazão. Tendo como solução uma bomba que fosse acionada direto na tomada de força do caminhão,
só assim eliminaria o vínculo com correias e polias, pensou-se em uma bomba de engrenagem que
tivesse a vazão suficiente para atender as necessidades, sendo assim, o modelo escolhido foi uma foi
uma ED1.1/2X100, bomba de Engrenagens de 1.1/2.
Bombas
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Utilizadas em ampla escala nas várias áreas da indústria, uma bomba hidráulica é uma máquina que pode ser considerada como sendo uma parte fundamental do processo e tem principalmente, a
finalidade de transportar fluidos.
De acordo com Lana (2005), na escolha das bombas hidráulicas precisam ser analisados os
seguintes fatores:
• Tipo de óleo hidráulico.
• Faixa de pressão especificada.
• Faixa de rotação operacional.
• Temperatura máxima e mínima de operação.
• Compatível com a maior e a menor viscosidade.
• Situação de montagem (tubulação, mangueira).
• Tipo de acionamento (acoplamento).
• Vida útil esperada.
• Máximo nível de ruído.
• Qualidade e atendimento da assistência técnica.
• Preço máximo eventualmente especificado.
Explicitamente, sua função básica é a conversão primária de energia, conversão esta, de energia mecânica em energia hidráulica, que em um segundo estágio do processo, será outra vez transformada em energia mecânica, por meio de atuadores que realizarão o trabalho necessário e útil para o
sistema (MERRIT, H. E, 1967).
A figura 02 mostra uma bomba e destaca alguns de seus principais componentes.

Fig. 4 – Exemplo de Bomba Centrífuga Radial,
horizontal, em corte parcial.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_centr%C3%ADfuga#mediaviewer/File:Bomba_
Centrifuga_1.png | Acesso em: 13/11/2014
Ainda nesse contexto, as bombas são geralmente classificadas pela capacidade de pressão
máxima de operação e do deslocamento em litros por minuto, a uma velocidade medida em rotações
por minuto.
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As bombas hidráulicas são produzidas em várias dimensões, com diferentes estruturas de bombeamento de fluido. De acordo com o que diz Fox (2010), as bombas podem ser classificadas segundo
a sua aplicação ou pela forma com que cedem energia ao fluido.
Segundo Lana (2005) a máxima performance de uma bomba está inteiramente ligada a dois
fatores que estão inter-relacionados de tal modo, que determinam as condições reais de funcionamento, são eles, a precisão durante o procedimento de fabricação e os fatores operacionais, ou seja, as
condições em que a bomba opera.
No tópico seguinte será mostrado alguns dos tipos de bombas de fluído mais utilizadas, tendo
como foco os dois tipos principais adotados no artigo, que são elas bombas de deslocamento positivo
que é a EDRAL 1.1/2”x100 de engrenagem, e as bombas rotativas que é a DH5 de rotor.
Tipos de Bombas
Bombas de Deslocamento Positivo
As bombas de deslocamento positivo possuem uma ou mais câmaras, em cujo interior o movimento de um órgão propulsor comunica energia de pressão ao líquido, provocando o seu escoamento.
Assim, proporciona as condições para que se realize o escoamento na tubulação de aspiração até a
bomba e na tubulação de recalque até o ponto de utilização. A característica principal desta classe de
bombas é que uma partícula líquida em contato com o órgão que comunica a energia tem aproximadamente a mesma trajetória que a do ponto do órgão com o qual está em contato. As bombas de deslocamento positivo podem ser Alternativas ou Rotativas.
Turbobombas
As turbobombas são caracterizadas por possuírem um órgão rotatório dotado de pás (rotor)
que, devido a sua aceleração, exerce forças sobre o líquido. Essa aceleração não possui a mesma direção e o mesmo sentido do movimento do líquido em contato com as pás. A descarga gerada depende
das características da bomba, do número de rotações e das características do sistema de encanamentos.
O rotor, também chamado impulsor ou impelidor, comunica à massa líquida, aceleração, adquirindo energia cinética para a transformação da energia mecânica. É um disco de formato cônico
dotada de pás, que pode ser fechado ou aberto. É fechado quando, além do disco onde se fixam as pás,
existe uma coroa circular também presa às pás. Pela abertura dessa coroa, o líquido penetra no rotor.
Usa-se para líquidos sem substâncias em suspensão. Já o rotor aberto, é caracterizado quando não existe essa coroa circular anterior. Usa-se para líquidos contendo pastas, lamas, areia, esgotos sanitários
e para outras condições.
O difusor ou recuperador faz a transformação da maior parte da elevada energia cinética com
que o liquido sai do rotor, em energia de pressão. Esta transformação é operada de acordo com o teorema de Bernoulli, pois o difusor sendo, em geral, de seção gradativamente crescente, realiza uma contínua e progressiva diminuição da velocidade do liquido que por ele escoa, com o simultâneo aumento
da pressão, de modo que esta tenha valor elevado e a velocidade seja reduzida na ligação da bomba
ao encanamento de recalque. O difusor pode ser de tubo reto troncônico (bombas axiais) ou de caixa,
com forma de caracol ou voluta (nos demais tipos de bombas, chamado simplesmente de coletor ou
caracol).
Em certas bombas, entre a saída do rotor e o caracol, colocam-se palhetas devidamente orientadas, as “pás guias” para que o líquido que sai do rotor seja conduzido ao coletor com velocidade,
direção e sentido tais que a transformação da energia cinética em potencial de pressão se processe com
um mínimo de perdas por atrito ou turbulências.
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Bombas Centrífugas
São os tipos mais simples e mais empregados das turbobombas. Nelas, a energia fornecida ao
líquido é primordialmente do tipo cinética, sendo posteriormente convertida grande parte em energia
de pressão. A energia cinética pode ter origem puramente centrífuga ou de arrasto, ou mesmo uma
combinação das duas, dependendo da forma do impelidor. A conversão de grande parte da energia
cinética em energia de pressão é realizada fazendo com que o fluido que sai do impelidor passe em um
conduto de área crescente.
As bombas deste tipo possuem pás cilíndricas (simples curvatura), com geratrizes paralelas
ao eixo de rotação, sendo estas pás fixadas a um disco e a uma coroa circular (rotor fechado) ou a um
disco apenas (rotor aberto, para bombas de água suja, na indústria de papel, etc.),
O uso normal das bombas centrífugas é feito sob pressões de até 16 kgf/cm² e temperaturas
de até 140°C. Entretanto, existem bombas para água quente até 300°C e prassões de até 25kgf/cm²
(bombas centrífugas de voluta). É o caso das bombas CZ da Sulzer-Weiser.
Bombas Rotativas
Nas bombas rotativas, o líquido recebe a ação de forças provenientes de uma ou mais peças
dotadas de movimento de rotação que, comunicando energia de pressão, provocam seu escoamento.
A ação das forças se faz segundo a direção que é praticamente a do próprio movimento de escoamento
do líquido. A descarga e a pressão do líquido bombeado sofrem pequenas variações quando a rotação
é constante.
Existe uma grande variedade de bombas rotativas que encontram aplicação não apenas no
bombeamento convencional, mas principalmente nos sistemas de lubrificação, nos comandos, controles e transmissões hidráulicas e nos sistemas automáticos com válvulas de sequência.
Bombas Alternativas
Nas bombas alternativas, o líquido recebe a ação das forças diretamente de um pistão ou
êmbolo ou de uma membrana flexível (diafragma). Elas podem ser acionadas pela ação do vapor ou
por meio de motores elétricos ou também por motores de combustão interna. São bombas de deslocamento positivo porque exercem forças na direção do próprio movimento do líquido.
No curso da aspiração, o movimento do êmbolo tende a produzir o vácuo no interior da bomba,
provocando o escoamento do líquido. É a diferença de pressões que provoca a abertura de uma válvula
de aspiração e mantém fechada a de recalque. No curso de descarga, o êmbolo exerce forças sobre o
líquido, impelindo-o para o tubo de recalque, provocando a abertura da válvula de recalque e mantendo fechada a de aspiração. A descarga é intermitente e as pressões variam periodicamente em cada
ciclo. Estas bombas são autoescorvantes e podem funcionar como bombas de ar, fazendo vácuo, se
não houver líquido a aspirar.
Manutenção das Bombas
O desgaste das boas condições de funcionamento do equipamento leva a desvios no processo e
a queda de qualidade. A política de manutenção deve ser determinada pela empresa de acordo com as
suas metas organizacionais (Wireman, 1990), mostrando-se como parte determinante para o sucesso
do planejamento da produção e, consequentemente, da produtividade do processo (Wireman, 1998).
Além disso, deve estar direcionada ao suporte do gerenciamento e à solução de problemas apresentados na produção, lançando a empresa em patamares competitivos de qualidade e produtividade (Kar25

dec & Nascif, 2001).
A manutenção deve ser encarada como uma função estratégica na aquisição de resultados satisfatórios da máquina, mas deve-se notar que algumas vezes, por diferentes motivos, a máquina pode
vir a se desgastar mais rápido do que o esperado, deixando assim, de fazer parte de uma manutenção
preventiva para fazer parte de uma manutenção corretiva. A redução do desempenho do equipamento,
por qualquer que seja o motivo, traz a diminuição da qualidade e da produtividade, em alguns casos
acaba-se tendo que recorrer a manutenção corretiva várias vezes em um curto período de tempo, gerando além dos contras já citados, também as percas de dinheiro.
Entende-se que manutenção corretiva é um misto de serviços aplicados nos equipamentos com
falhas. Normalmente, os consertos são realizados sem um correto planejamento de modo emergencial.
Consecutivas manutenções corretivas podem acarretar na diminuição da produtividade em função das
paradas de máquina.
De acordo com Mirshawa & Olmedo (1993), os gastos originados pelo emprego da manutenção são somente o começo de algo grande. Esse começo corresponde aos custos com mão-de-obra,
ferramentas e instrumentos, materiais utilizados nos reparos, custo com subcontratação e outros referentes à instalação ocupada pela equipe de manutenção.
Em resumo, um dos grandes problemas do bom emprego dessa política não está em fazer
intervenções corretivas, mas em que sua aplicação isolada demanda grandes estoques de peças para
suportar as consecutivas quebras, tornando o trabalho imprevisível e, portanto, sem um plano capaz de
equacionar os custos.
De forma mais evidente do que a qualidade, a produtividade também é dependente do desempenho do equipamento. Segundo Souris (1992), a busca pela qualidade do processo e do produto pode
evitar a degradação das funções operacionais dos equipamentos, principalmente aquelas que levam a
falhas ocultas, que resultam na inaptidão do processo.
Bomba atual
O serviço foi de montagem da nova bomba, bomba essa da marca EDRAL, foi realizado em
uma usina de açúcar e álcool da região.
O modelo de bomba escolhido foi uma ED1.1/2X100, Bomba de Engrenagens de 1.1/2” para
transferência de fluidos como mostrada na figura a seguir.

Fig. 5 – ED1.1/2X100, Bomba de Engrenagens de 1.1/2” EDRAL.
Fonte: www.edral.com.br
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Segundo informações apresentadas no site da EDRAL, a bomba de engrenagem ED1.1/2X100
além de ter conjunto completo composto de Bomba, Base, Motor , Acoplamento e Válvula de Alívio
de Pressão, como opcionais, possui as seguintes características:
• Sucção e Recalque Roscado Ø 1.1/2” BSP
• Engrenagens Dentes Helicoidais
• Vedação por Gaxeta, Selo Mecânico ou Retentor
• Mancais Deslizantes em Buchas Sintetizadas ou Rolamentos
• Construção em Ferro Fundido ou Aço Inox
Ainda segundo informações contidas no site da EDRAL, as bombas de engrenagem são indicadas para a transferência de diversos tipos de fluidos independente da viscosidade. Podem ser construídas em ferro fundido, aço carbono, aço inox, bronze, ou conforme a necessidade.
O acionamento pode ser feito por motores elétricos, motores estacionários ou cardans com
transmissão por acoplamentos, redutores ou polias. Dentre as suas possíveis aplicações, pode-se destacar as seguintes:
• Sistemas de Transferência em geral
• Filtro Prensa
• Sistemas de Lubrificação
• Caldeiras
• Caminhões Tanque
• Máquinas e Equipamentos Hidráulicos
• Queimadores de Óleo
• Sistemas de Ordenha em geral
Na sequência é mostrada uma vista da bomba, cedida pela EDRAL.

Fig. 6 – Vista da ED1.1/2X100, Bomba de Engrenagens de 1.1/2” da EDRAL.
Fonte: www.edral.com.br
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Para o sistema de montagem da bomba EDRAL no combio seguiram-se os seguintes passos:
1º) Confecção de um suporte para bomba
2º) Procedimento de furo do chassi do caminhão
3º) Instalação do suporte
4º) Instalação da bomba no suporte
5º) Confecção do eixo do mancal para acoplar na bomba
6º) Ligação da tubulação de sucção de óleo, do tanque para a bomba
7º) Confecção do retorno de óleo para a válvula by passe
8º) Confecção da tubulação de pressão para o medidor volumétrico
Bomba antiga
O trabalho para a modificação do sistema de abastecimento da bomba, ocorreu em um período
total de quatro dias. A bomba presente anteriormente no processo das modificações realizadas durante
o trabalho era uma Mark Strong rosqueada DH5 de rotor com entrada e 1.1/2” (uma polegada e meia)
e saída de 1” (uma polegada) como mostrada na figura 05.
As bombas hidráulicas da linha Mark monoestágio rosqueadas e flangeadas são equipamentos desenvolvidos para uma série de aplicações e apresentam uma série de diferentes configurações.
Segundo informações contidas no site “meritocomercial”, um site de comercio de peças, uma Bomba
Mark Grundfos Monoestágio rosqueada DH5 pode ser monofásica ou trifásica, com as características
apresentadas a seguir:

Fig. 7 – Bomba Rosqueada Mark Strong DH5.
Fonte: http://br.grundfos.com/
Segundo MARK, são as seguintes aplicações para as bombas do tipo rosqueada DH5:
Transferência de líquidos em:
-Sistemas de refrigeração e ar-condicionado
-Sistemas de aquecimento
Abastecimento de água em:
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-Filtração e transferência em tratamento de água
-Distribuição a partir do sistema de tratamento de água
-Pressurização em rede pública
-Abastecimento de reservatórios elevados
-Pressurização em indústrias
-Aplicações domésticas diversas
Pressurização em:
-Sistema de limpeza
-Sistema de combate a incêndio
Irrigação em:
-Sistemas por gotejamento
-Sistemas com pivô central
-Sistemas por aspersão
-Etc;
Na sequência é mostrada uma vista da bomba, cedidas pela MARK:

Fig. 8 – Vista da Bomba Rosqueada Mark Strong DH5.
Fonte: http://br.grundfos.com/
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como mencionado anteriormente, antes da mudança com o sistema de bombas acoplado ao
compressor, a bomba utilizada no sistema era uma Bomba de Rotor, modelo DH5. A figura 9 mostramna.
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Fig. 9 – Mark Strong DH5 de rotor com entrada e 1.1/2” (uma polegada e meia) e saída de 1” (uma polegada).
Fonte: O Autor, 2014.

Essa bomba possuía uma vazão de 30 l/min, com o RPM do caminhão a exatos 1.500. A bomba
era acionada pelo compressor através de uma correia, e quando foram instalados no equipamento dois
filtros separadores de linha, a bomba perdeu totalmente a vazão, passando a registrar o abastecimento
de apenas 10 l/min.
Vale salientar também que como a bomba era acoplada através de correia pelo compressor,
quando por algum motivo ocorria um determinado problema no compressor, parava completamente o
abastecimento, uma vez que o equipamento tornava-se inoperante. Essa neutralização do equipamento
acabava prejudicando todo o processo.
Sucessivos problemas com o modelo de bomba anterior acarretavam em perdas para o processo, uma vez que o abastecimento ficava parado enquanto realizavam-se os reparos necessários.
Esse processo para reparos chamado de Manutenção Corretiva, consiste na substituição de peças e
ou demais componentes que por algum motivo ou razão se desgastaram ou falharam. Em resumo, é
o conjunto de serviços realizados no equipamento com falha, geralmente sem um planejamento e em
caráter emergencial. Pensando numa forma real de melhoramento e diminuição dos problemas citados
anteriormente, foi instalada uma bomba de engrenagem EDRAL, modelo 1 1/2 X 100, direto na transmissão da tomada de força, para que assim, houvesse a desvinculação do compressor de ar e não mais
a necessidade de utilizar correia.
A bomba em questão, conta ainda com a uma vazão de 60 l/min com o RPM do caminhão
a 850, que se comparada com a da bomba anterior já constitui uma boa melhora. Com as mudanças
instaladas, o sistema de abastecimento passou a ter maior vazão e maior confiabilidade, por não estar
mais vinculado a correia, nem ao compressor de ar, resolvendo os problemas de filtragem e vazão.
As figuras 10 e 11, mostram a nova bomba de engrenagem, modelo ED1.1/2X100 já instalada
e em funcionamento.
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Fig. 10 – ED1.1/2X100, Bomba de Engrenagem de 1.1/2”
EDRAL instalada e em funcionamento.
Fonte: O Autor, 2014.

Fig. 11 – ED1.1/2X100, Bomba de Engrenagem de 1.1/2”
EDRAL instalada e em funcionamento.
Fonte: O Autor, 2014.

Cada frente de colheita possui no máximo 5 colhedoras, e cada colhedora pega no máximo
600 litros de óleo diesel. Com a antiga bomba abastecendo a 30 l/min, o processo de abastecimento de
todas acontecia em um tempo aproximado de 1 hora e 30 minutos, sendo necessário para o abastecimento individual de cada máquina, um tempo médio de 20 minutos.
Com a nova bomba abastecendo a 60 l/min, o processo de abastecimento total, de todas as
máquinas, passou a ser de 50 minutos, sendo agora, necessário para o abastecimento individual de
cada máquina, um tempo médio de 10 minutos.
Em resumo, com a troca pela bomba de engrenagem EDRAL, modelo ED1.1/2X100, e com as
demais modificações aplicadas, foram atingidos os seguintes pontos de melhorias se comparados com
o modelo antigo que constava com a bomba Mark Strong DH5 de rotor:

A seguir mostraremos os quadros 2 e 3, com a redução de custos que foi proporcionada, após
as modificações:
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CONCLUSÃO
O uso dos caminhões comboios de óleos e combustíveis, que são aqueles que funcionam como
postos de combustíveis móveis, é de suma importância em todo o processo produtivo da Usina, pois
eles, além de transportarem o combustível, abastecem as máquinas e equipamentos de forma segura
e ambientalmente correta para que assim não haja perda de tempo e consequentemente de dinheiro
durante o processo.
O sistema de abastecimento do carro comboio do presente estudo era constituído pelo modelo convencional, acionado por um sistema através de correias, vinculado a um compressor de ar e
contando ainda com uma bomba de rotor. Era ai que se instava o problema, uma vez que a vazão do
sistema, foi reduzida, tornando-se assim insuficiente para o desempenho do equipamento para sua função na colheita. Como cada frente de colheita possui no máximo 5 colhedoras e cada colhedora pega
no máximo 600 litros de óleo diesel a bomba antiga passou a realizar o processo de abastecimento em
um tempo bem maior e além disso as manutenções corretivas decorrentes de problemas com a bomba
tornaram-se cada vez mais expressivas. Todos esses fatores levaram a necessidade de modificar o
sistema de abastecimento para melhor atender as necessidades da usina. Sendo assim foi desenvolvido
um sistema de bombeamento que aumentasse a vazão com a troca da bomba antiga por um modelo
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ED1.1/2X100, Bomba de Engrenagens de 1.1/2” da EDRAL.
Optou-se pela troca da bomba uma vez que as bombas apresentam uma série de diferentes
configurações e modelos para solucionar da melhor maneira possível a necessidade de transporte de
um líquido ou fluido. A simples troca ou escolha do melhor tipo, de acordo com a atividade desejada,
pode otimizar o processo.
Após a troca de bombas, a vazão aumentou consideravelmente e com isso o abastecimento
das colhedeiras passou a levar um tempo bem menor e mais aceitável, tanto se comparando o abastecimento individual quanto se comparando o abastecimento total das máquinas. Além disso, não foi
apenas esse o ponto de melhoria, as manutenções corretivas que aconteciam constantemente também
foram drasticamente reduzidas o que pode ser considerado uma grande economia se levados em consideração aspectos como a importância do equipamento para o processo, o custo do equipamento, de
sua reposição e ou de seus componentes, as consequências da falha do equipamento no processo, o
ritmo de produção e outros fatores.
Em resumo, com as mudanças realizadas, todo o processo foi otimizado uma vez que foi gerado, maior vazão, maior pressão, eliminação de correia, menor rotação e menor temperatura do motor
do caminhão, mais economia de óleo diesel e consequentemente maior confiabilidade no processo.
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RESUMO - A economia de água dentro da indústria sucroalcooleira é cada vez mais importante, pois
perante a crise mundial dos recursos hídricos é cada vez mais significativo à participação de todos.
É apresentado neste estudo de caso o qual foi realizado em uma usina de açúcar e álcool que
localiza-se no município de Uberaba no estado de Minas Gerais um levantamento e aplicação prática
do reaproveitamento da água retirada do caldo de cana na forma de condensado vegetal.
Durante o processo de concentração do caldo da cana é possível obter um grande volume de
água na forma de condensado, reaproveitando também sua energia térmica.
Nesta usina uma parte deste condensado já era aproveitada no processo, o excedente estava
sendo descartado para o meio ambiente.
Após o estudo foi possível apontar novos pontos de reuso deste condensado mostrando
o reaproveitamento e a viabilidade econômica obtida com uma economia na capitação de água do
manancial que atende a empresa.
Palavras-chaves: condensado vegetal, cana-de-açúcar, economia de água, vapor vegetal.
Introdução
A usina apresentada neste estudo de caso tem a capacidade instalada de esmagamento de
3.750.000 toneladas em 200 dias de operação na safra, com estes dados é possível fazer o cálculo direto da capacidade média efetiva de cana processada por dia e as médias por horas.
Como a cana de açúcar é composta por 80% caldo e 20% matéria sólida ao retirar a matéria
sólida restará o caldo total extraído, que em uma moenda de seis ternos é de aproximadamente 96%.
Com base nos cálculos do sistema CONSECANA (Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool) (u.m./t) a vazão de caldo enviado para o processo da usina em estudo é de 756
m³/h já acrescido dos 20% da água de embebição.
Para realizar o aquecimento do caldo em primeiro estágio é utilizado o vapor proveniente das
caldeiras de alta pressão em um processo combinado.
Como a principal fonte de energia em uma usina de açúcar e álcool é o bagaço, coproduto
da extração do caldo da cana que é utilizado como combustível em caldeiras o vapor de alta pressão
gerado nas caldeiras aciona os turbo geradores, e as turbo bombas (Figura 01).
O vapor que sai destas turbinas com pressão de 1,5 Kgf/cm² e temperatura de 130°C são suficientes para ser utilizado como fonte de calor no processo de produção do açúcar e álcool; considerandose sequencial no uso do vapor e condensado. O consumo de energia térmica é muito importante para a
operação equilibrada deste tipo de planta.
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Fig. 1 – Fluxograma de Geração de Vapor
Fonte: O Autor, 2015.

Em um processo de aquecimento define-se Condensado como o resultado após o vapor ter
transferido uma porção da sua energia térmica conhecida como calor latente para o produto, linha ou
equipamento que está sendo aquecido.
Neste processo o vapor é utilizado para aquecer o caldo de cana de açúcar para aumentar sua
concentração de Brix (é uma escala numérica de índice de refração o quanto a luz desvia em relação ao
desvio provocado por água destilada de uma solução, comumente utilizada para determinar, de forma
indireta, a quantidade de compostos solúveis numa solução de sacarose, utilizada geralmente para suco
de fruta).
Quando o calor latente do vapor de escape é transferido para aquecer o caldo nos Pré-evaporadores este vapor se condensa e vira água, este condensado do vapor de escape é reaproveitado em
caldeiras sendo uma água tratada e pura livre de contaminação e minerais.
Ao aquecer o caldo de cana de açúcar com vapor de escape é gerado outro vapor com evaporação da água presente neste caldo, este vapor é chamado de Vapor Vegetal (V1), recebendo este nome
por se tratar de um vapor oriundo do caldo da cana apresentando uma pressão de 0.8 Kgf/cm² a 0.9
Kgf/cm² e uma temperatura de 105 °C a 110 °C.
O vapor vegetal (V1), devido a sua pressão e temperatura ainda é utilizado para continuar fervendo o caldo em outro equipamento conhecido como Evaporadores.
Os Evaporadores tem um funcionamento em efeito, isto é: o caldo que sai de um evaporador
entra em um próximo evaporador em um processo linear e contínuo até o último efeito, o mesmo acontece com o vapor gerado nestes efeitos, conforme pode ser visto no fluxograma da evaporação (Figura
3), sendo assim é possível continuar fervendo o caldo que iniciou a concentração nos Pré-evaporadores
com o vapor de escape. Após esta etapa passa ser aquecido com o vapor vegetal V1, V2 e V3 nos
Evaporadores.
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Fig. 2 – Fluxograma de geração de vapores: Alta pressão,
Escape, V1 e Condensado de Escape.
Fonte: O Autor, 2015.

Fig. 3 – Fluxograma da evaporação em usina de açúcar e álcool. Com
vapores V1, V2, V3, condensado vegetal e xarope.
Fonte: O Autor, 2015.

Estes vapores vegetais V1, V2 e V3 após entrar no equipamento e ceder calor para o caldo
condensam-se virando Condensado Vegetal.
O Condensado Vegetal é armazenado em um tanque de condensado.
A fervura do caldo no evaporador nº01 gera um o vapor vegetal V2, que tem pressão de 0.2
Kgf/cm² a 0.4 Kgf/cm² e temperatura de 95 °C a 105°C.
Este vapor V2 em parte é sangrado para o cozimento de açúcar e parte dele passa para o
próximo efeito da evaporação onde novamente irá continuar fervendo o caldo que veio do evaporador
nº01 no evaporador nº02 e ira gerar o vapor V3 que tem pressão de 0.05 Kgf/cm² a 0.1 Kgf/cm² e
temperatura 70°C a 90°C, saindo deste evaporador o vapor V3 vai para o último evaporador de nº04
onde é gerado o vapor V4 que devido a sua pressão e temperatura não são mais aproveitados sendo
absolvidos pelo mult-jatos.
Todos os vapores citados anteriormente se condensam e são armazenados no mesmo tanque de
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condensado.
E assim o caldo de cana conclui o estágio de concentração de Brix, que neste ponto do processo
ira conter um Brix de 55 a 62.
O caldo que no iniciou do processo que era composto por cerca de 80% de água presente na
cana e mais a água de embebição agora contem somente 40% de água. Tornando um xarope grosso e
amarelado.
A evaporação constitui o primeiro estágio de concentração do caldo proveniente da seção de
tratamento, e seu propósito é exatamente de elevar a concentração da solução antes de enviá-la à etapa
de cozimento e cristalização, sendo assim possível obter o condensado vegetal durante este processo
de evaporação.
No cozimento de açúcar o vapor V2, que foi sangrado do segundo efeito é enviado para o cozimento e também irá virar condensado ao efetuar a fervura do xarope.
Durante este processo de cozimento e cristalização do açúcar acima descrito o condensado produzido
é enviado para o mesmo tanque de condensado que esta armazenando os outros condensados vegetais
do processo.
Todo o condensado proveniente dos vapores vegetal, V1, V2 e V3, podem ser aproveitados no
processo em forma de água.
Com algumas limitações, ele contém uma leve contaminação de açúcar, já que ele vem de um
processo evaporativo direto do caldo e devido à variação de pressão e temperaturas essa evaporação
pode arrastar gotículas de caldo contendo Brix, desta forma esta água industrial não pode ser utilizada
para a alimentação das caldeiras. Podendo ser aproveitados em outros pontos do processo sem causar
nenhum dano aos equipamentos.
Assim é mostrado neste estudo de caso como foi possível fazer a integração desta água de condensado vegetal que é oriunda do processo de fabricação de açúcar e álcool.
O estudo esta dividido nas etapas de introdução, objetivo, fundamentação teórica, materiais e
métodos, resultados e discussão, conclusão e as referências bibliográficas que deram sustentação ao
estudo abordado neste projeto.
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de caso em uma usina de açúcar e álcool localizada no município de Uberaba-MG, com objetivo de encontrar uma solução para o reaproveitamento
da água retirada do caldo de cana que estava sendo descartado juntamente com a água de resíduo.
De forma economicamente viável para empresa, faz se o reuso desta água na forma de condensado vegetal sem causar nenhum impacto negativo ao ser reutilizado no processo produtivo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Estudo este com a pretensão de apresentar o trabalho e conceitos relevantes sobre o assunto.
Deste modo o suporte teórico ao desenvolvimento desse estudo foi recorrido aos materiais didáticos
de acordo com os tópicos relacionados.
PRODUÇÃO DE VAPOR
O vapor d’água é um dos meios mais comuns de transporte e transferência de energia na indústria. Seu uso é antigo, tendo sido os Gregos e os Romanos os precursores. Em 1865 foi inventada
por Wilcox a caldeira aquatubular, a qual permitiu resolver os sérios problemas de circulação de água,
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abrindo caminho para uma série de modelos de melhor desempenho, chegando aos projetos modernos
altamente sofisticados.
De acordo com o estudo da termodinâmica, aprendemos que energia pode ser transferida
através de interação de um sistema com suas vizinhanças. Essa interação é conhecida por calor e
trabalho. (INCROPERA e DEWITT, 2003).
E segundo as leis da termodinâmica e os ciclos térmicos (SONNTAG, BORGNAKKE e VAN WYLEN,
2003).
O vapor d’água resulta quando se transfere uma quantidade suficiente de calor a uma massa
de água para causar sua vaporização (SINGER, 1991). A mudança de estado físico da água, passando
de líquido para vapor, ocorre normalmente em duas etapas, dependendo da pressão e da temperatura
inicial: primeiro se a massa de água líquida estiver sub-resfriada a adição de calor faz aumentar a
temperatura até atingir o ponto de saturação, ou seja, a temperatura na qual a água entra em ebulição;
segundo, pela continuação da adição de calor, a massa de água líquida vaporiza, passando para a
condição de vapor. Quando a água é aquecida à pressão constante, ao atingir o ponto de ebulição, o
suprimento adicional de calor não resulta no aumento de temperatura, mas sim no aumento da evaporação, até que toda a massa líquida tenha evaporado.
A água, pela sua abundância na natureza, desempenha um importante papel na geração e distribuição da energia térmica na indústria (FRANCESCHINI, 1982). Ainda segundo o autor, a característica básica da água e do vapor que a credencia para este uso é a capacidade de armazenar calor, que
é bem maior a dos outros fluidos térmicos usuais na indústria.
O vapor d’água reúne outras qualidades que tornam seu uso atraente para a atividade industrial, como elemento de transporte de energia e custo.
Fato que contribui para um alto consumo de água na indústria de açúcar e álcool, que com a
escassez global desta a economia se torna fundamental.
Hoje a escassez de água afeta mais de 40% da população do nosso planeta, segundo a ONU prevendo
que até 2025, ou seja, em apenas dez anos, 1,8 bilhão de pessoas estarão vivendo em países ou regiões
com absoluta escassez de água (Edição do dia 21/08/2015, Jornal do Globo).
MOAGEM DA CANA
A capacidade de esmagamento de cana de açúcar em uma usina é calculada em toneladas de
cana, sendo demonstrado de acordo com os cálculos abaixo. Calculada pelo sistema CONSECANA
(u.m./t)
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A Equação 1 apresenta a moagem em toneladas por dia. Onde a media é de 18.750 Ton./dia. A
Equação 2 apresenta a moagem em toneladas por hora efetivas. Onde a média é de 781 Ton./h.
A Equação 3 apresenta a extração de caldo total com aproveitamento de 100%. Onde tem um total de
3.000.000 m³/safra.
A Equação 4 apresenta a extração de caldo possível em uma moenda de seis ternos, que é 96%.
Obtendo um volume de caldo de 2.880.000 m³/safra.
A Equação 5 apresenta a extração média de caldo obtida por dia que é de 14.400 m³/dia.
A Equação 6 apresenta a extração média de caldo obtida por horas efetivas de moagem, que é de 600
m³/h.
Para mais detalhes dos parâmetros e cálculos anteriores, veja Paiva (2006).
Mas esta vazão é acrescida mais 20% de água sobre tonelada de cana esmagada por hora, durante a extração na forma de embebição na moenda (Equação 7) aumentando esta vazão para 756 m³/h.
(Equação 8)

As moendas são constituídas de três rolos (ternos), dispostos em triângulo, de modo que a fibra seja comprimida duas vezes entre o rolo superior e o de entrada e entre o rolo superior e de saída
como na figura 2. No entanto somente a pressão não expele mais do que 90% do caldo contido nas
fibras, tornando-se necessário fazer a embebição do bagaço para recuperar maior volume de caldo.
(MARQUES et al, 2001 e MARQUES et al., 2006).

Fig. 4 – Extração de caldo em moenda com embebição.
Fonte: Camarado (2008).

CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR
O caldo-de-cana é constituído de um liquido viscoso, de aparência opaca e cor amarelada esverdeado, de composição química bastante complexa e variável (PAYNE, 1989).
É constituído basicamente por água (80%) e sólidos totais dissolvidos (20%).
Dos sólidos totais destacam-se os açucares sacarose (17%), glicose (04%), e frutose (0,2%);
os não açucares orgânicos, constituídos por substâncias nitrogenadas, gorduras, ceras, pectinas, ácidos
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orgânicos e matérias corantes; e os não açucares inorgânicos, representados pelas cinzas (STUPIELLO, 1987).
Vários são os métodos empregados para a determinação da quantidade de caldo enviada ao
processamento, mas o mais usado é o medidor de vazão. As informações deste tópico estão descritas
de acordo com (Marques M.O.; Marques T.A.; Tasso Júnior, 2001 e Marques M.O. et al., 2006).
AQUECIMENTO DO CALDO
Após o caldo ser medido e caleado é enviado para os aquecedores, que são equipamentos destinados a elevar a temperatura deste caldo a aproximadamente 105°C. Este processo tem por objetivo
eliminar micro-organismos por esterilização e completar as reações químicas que provoca floculação.
(DOHERTY; RACKEMANN, 2008).
Os aquecedores são equipamentos construídos em metal, nos quais tem a passagem de caldo no
interior dos tubos e a circulação do vapor pelo casco (calandra).
Onde o vapor cede calor para o caldo e condensa-se. O vapor utilizado nos aquecedores é o
vapor vegetal sangrado dos pré-evaporadores. (CESAR et al., 1987).
A pressão do vapor vegetal é em torno de 0,7 a 0,9 Kgf/cm2 com temperatura de 115º C. (HONIG, 1953; DELGADO; CESAR, 1977).
PRÉ-EVAPORADORES E EVAPORADORES
Os evaporadores correspondem a 4 ou 5 corpos de evaporação de funcionamento contínuo.
Com a finalidade principal de remoção da maior parte da água existente no caldo clarificado que sai
dos decantadores é enviado para um determinado reservatório e através de bombeamento chega ao 1º
corpo de evaporação numa temperatura de mais ou menos 120 – 130ºC sob pressão e por intermédio
de uma válvula regulada para passar para o 2º corpo, até o último sucessivamente.
Observa-se que o primeiro corpo de evaporadores é aquecido por intermédio de vapor rebaixado das
caldeiras ou vapor de escape que já passou por máquina a vapor ou turbina. (Revista de Engenharia e
Tecnologia, Vol. 2, No 3 (2010)). FIGURA 2

.

Fig. 5 – Fluxograma de vapor, caldo e condensado.
Fonte: Autor,2015.
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Durante as troca térmica dos vapores vegetal com o caldo nos evaporadores é gerado o condensado vegetal devido a perca térmico em cada efeito. (SPIRAX SARCO. Apostila de Distribuição
de Vapor. Cotia, 1995).
Na operação da evaporação, o suprimento de vapor de escape para a primeira caixa deve ser
controlado de modo a produzir a evaporação total requerida, essa por sua vez mantendo-se o xarope
numa faixa de 65 a 70º Brix.
No entanto, uma alimentação uniforme de caldo é essencial para uma boa performance da evaporação.
(HUGOT, 1969).
REAPROVEITAMENTO DE CONDENSADO
Um sistema eficaz de recuperação do condensado, bem dimensionado, capaz de acumular todo
condensado vegetal e integrá-lo ao sistema. Esta economia que se pode obter calculando os custos operacionais com bombeamento e tratamento da agua captada do meio ambiente durante um determinado
período. (¨SEVERNS, 1975).
A utilização desta agua pode representar uma economia financeira como uma contribuição para
o meio ambiente. (TFOUNI, 2005; UNICA, 2008).
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização do estudo, inicialmente foi feito um levantamento na planta para saber a capacidade de esmagamento, com isso obter a quantidade de caldo extraído e enviado para o tratamento.
Sabendo que a produção de vapor vegetal das principais operações envolvidas no processo resultará no
condensado vegetal proveniente da evaporação da água presente no caldo-de-cana.
Foram realizados balanços de massa para determinar o consumo global deste vapor vegetal no
processo na situação de operação e após esta etapa, verificaram-se as fontes de uso do vapor vegetal
proveniente de diferentes efeitos da evaporação, para realizar uma integração na planta deste vapor e
posteriormente a obtenção do condensado vegetal global.
Como a vazão de caldo tem variação de acordo com a cana moída em Ton./hora é realizada uma
relação de moagem em Ton./ h por condensado extraído do caldo m³/h. (Quadro. 1).

Para efeitos de cálculo neste levantamento foi considerado a obtenção do condensado na capacidade máxima de moagem, após ser identificado à quantidade de condensado que é extraído do
caldo tratado foram levantados os pontos onde seria introduzido no processo em substituição da água
industrial captada dos mananciais.
Tradicionalmente no processo de açúcar e álcool já utiliza uma parte deste condensado na
forma de água, nos seguintes pontos:
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- É utilizado 156 m³/h na embebição (20% em relação à cana esmagada por hora) na moenda.
- Utilizado 50m³/h na lavagem de tela do filtro prensa.
- É utilizado 30 m³/h na lavagem do açúcar na centrifugação.
- É utilizado 30m³/h na lavagem do cozedor.
Porém o consumo nestes pontos reunidos representa um consumo de apenas 266 m³/h de condensado vegetal, sobrando ainda 130 m³/h, na capacidade máxima de moagem.
Na análise da planta industrial os novos pontos identificados que foram acrescentados no
aproveitamento deste condensado foram na água para limpeza de piso que é utilizada em grande quantidade.

Fig. 6 – Lavagem de piso na área industrial em usina de açúcar e álcool.
Fonte: Autor,2015.

Utiliza se na água do lavador de gás das caldeiras, onde é utilizada para lavagem da fumaça
com o objetivo de conter a fuligem que sai juntamente com os gases antes de serem lançados na atmosfera (figura 7).

Fig. 7 – Fumaça de caldeiras após lavagem dos gases.
Fonte: Autor,2015.

E também na água para molhar as estradas de terra onde trafegam os caminhões que realizam o transporte de cana da lavoura para a indústria. (Figura 8).
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Fig. 8 – Caminhão pipa molhando estradas de terra para contenção de poeiras.
Fonte: Autor,2015.

Como o condensado é extraído com temperatura de 100°C, é necessário abaixar esta temperatura, principalmente para o condensado destinado para limpeza de piso e na utilização da irrigação das
estradas. Isto por motivos de segurança.
Para fazer este resfriamento optou-se por fazer o reaproveitamento térmico. Fazendo este condensado passar por trocadores de calor tipo placa onde o condensado troca calor com o caldo que está
vindo da moenda (Figura 9).

Fig. 9 – : Trocador de calor de Condensado
e Caldo.
Fonte: Autor,2015.

Ao entrar no tratamento este caldo chega com a temperatura de 35 °C, antes do trocador, e saí
com 70 °C. Já o condensado saí com 60ºC. O caldo segue para o tratamento de caldo e o condensado
segue para o trocador de calor de água de alimentação do desaerador das caldeiras (Figura 10). Que
trabalha com agua de 35 ºC.
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Fig. 10 – Trocador de calor condensado e agua de
alimentação do desaerador das caldeiras.
Fonte: Autor,2015.

Após a troca com a água de alimentação, esta eleva a temperatura para 55ºC, e o condensado
abaixa a temperatura para 55°C após a troca.
Sendo possível através desta trocas térmicas fazer o aproveitamento da energia térmica nestes
dois pontos.
Assim torna-se o condensado seguro para as aplicações nos pontos de limpeza e carregamento
de caminhões.
Como a vazão de condensado é relacionada diretamente com a vazão de caldo enviado ao
tratamento, hora o volume de caldo aumentaria hora abaixam, dependendo da variação da extração na
moenda.
Para armazenar este condensado foi instalado um tanque de 800m³para armazenar a água do
condensado resfriado, garantindo uma vazão constante desta água independente do volume que esta
sendo extraído do processo. Neste tanque instalou- se também uma bomba com capacidade de bombeamento de 200m³/h para fazer o carregamento de água nos caminhões pipa e alimentar a rede de
água para limpeza de piso, com um ponto de entrada de agua fria para no caso de haver a entrada de
condensado com temperatura superior a 55ºC neste tanque sendo, possível fazer a mistura com água
fria e abaixar a temperatura, e na falta de condensado seja possível encher o tanque com a água da
captação e continuar alimentado os pontos instalados se necessário.
Já para o lavador de gás das caldeiras foi utilizado o condensado na temperatura que é extraído,
pois neste equipamento a temperatura da água não influencia, para isso foi realizado uma sangria na
linha de condensado antes do trocador de calor de caldo com condensado, esta sangria diminuiu o
volume de condensado que passa pelo trocador permitindo um melhor resfriamento do condensado
que é armazenado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com uma vazão de caldo de 600 m³/h somado com mais 156 m³/h de água na embebiçao é
obtido uma vazão de caldo de 756 m³/h. sendo necessário evaporar 396 m³/h de água deste caldo, trabalhando com uma concentração do Brix entre 58 a 65 %.
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Como 266 m³/h deste já era reaproveitado, sobrando ainda 130 m³/h para ser direcionado aos
novos pontos de consumo (lavador de gás das caldeiras, limpeza de pisos e carregamento de caminhão
Pipas); sendo assim o resultado obtido com esse condensado vegetal é de 130 m³/h. Oque resultou em
um reaproveitamento de 2.880 m³/dia de agua, e durante uma safra de 200 dias reaproveitou 576.000
m³ ou seja 576.000.000 Litros.
O consumo de água bruta na safra desta planta industrial é de 500 m³/h que representa 12.000
m³/dia e 2.400.000 m³/safra.
Ao reaproveitar esta água de condensado vegetal, a empresa consegui uma economia de 24%
das águas retirada dos mananciais.
Financeiramente deixou de gastar por safra com captação de água R$ 5.760.000,00 já que seu
custo por litro esta estimado em R$ 0,01 centavos de Real.
CONCLUSÃO
Conclui-se através deste estudo de caso que a viabilidade da implantação do projeto na planta
estudada para realizar uma safra de 200 dias e moer 3.750.000 Ton. de cana a empresa deixou de captar
do manancial: 576.000 m³ de água durante o período de safra. Economia essa captada de 24%.
A economia obtida mostra a viabilidade do investimento financeiro, pois com o gasto que a
empresa faz por safra em captação e tratamento de água o estudo mostrou que a aplicação do projeto
em sua planta industrial garante uma economia de R$ 5.760.000,00 Reais.
Tendo o projeto um custo orçado para sua execução de R$ 9.230.000,00 Reais, com o valor
médio de R$ 0,01 centavo de Real por litro de água captada e tratada.
O investimento será custeado em duas safras referente à: (dois anos).
Também foi levada em consideração a contribuição significativa para o meio ambiente ao deixar de retirar este volume de água da natureza.
Sendo possível a execução deste projeto sem prejuízos financeiros.
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RESUMO - Adequando as novas normas de sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente é
que a logística reversa mostra-se muito eficaz. O presente trabalho consta uma breve comparação entre
como era feito o tratamento e descarte dos fluidos de corte no Laboratório de Ensino e Pesquisa em
Usinagem - LEPU, ao processo atual de destinação final dos fluidos de corte utilizados até o destarte
adequado por empresa especializada, ao final da logística reversa. Com o auxílio da norma ABNT NBR
10004:2004 foi feito um trabalho para identificar a classe dos resíduos do LEPU a serem corretamente
descartados, segundo a norma, o fluido de corte após ser utilizado pode ser classificado como resíduos
perigosos, classe I, ou seja, aqueles cujas propriedades químicas, físicas ou infecto-contagiosas podem
acarretar em riscos a saúde pública e/ou riscos ao meio ambiente. Além das vantagens ecológicas da
logística reversa, também há um ganho econômico com o reaproveitamento dos fluidos, juntamente
com a conscientização dos alunos quanto utilização apenas do necessário para o seu projeto.
Palavras-chaves: Logística Reversa, Fluido de corte, meio ambiente, descarte adequado.
Introdução
Atualmente todas as inovações tecnológicas realizada em grandes indústrias e laboratórios
devem ser feitas de acordo com a ISO 14000 ² de forma sustentável, ou seja, causando um menor (ou
até nenhum) impacto ambiental. Antes da publicação destas normas de gestão ambiental não havia
preocupação sobre o impacto ambiental causado.
Adequando as novas normas de sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente é que a
logística reversa mostra-se muito eficaz. A logística reversa consiste em termos gerais o reaproveitamento de materiais que antes seriam descartados, no caso fluido de corte, para que obtenha um menor
consumo do mesmo e posteriormente quando não reutilizado seja descartado adequadamente causando
o mínimo de impacto ambiental.
A ciência da engenharia mecânica divide-se em cinco grandes áreas: materiais, processos de
fabricação, fluido-térmica e energia, projetos mecânicos e automação industrial. Em todas as áreas são
realizadas pesquisas em laboratórios as quais devem seguir as normas citadas anteriormente.
Segundo a norma DIN ³ 8580 usinagem pode ser definida como todo o processo de fabricação
onde ocorre a remoção de material na forma de cavaco. Nestes processos é comum a utilização de
fluidos de corte que tem função lubrificante ou refrigerante. Há dados comprovados de que doenças
de pele e respiratórias são causadas por estes fluidos durante a usinagem (Chetan et al, 2015). Desta
forma, a redução da quantidade de fluido utilizada e o correto manuseio e descarte após a utilização
dos óleos de corte é de extrema importância quando se trata de sustentabilidade. Apesar das insistentes tentativas de eliminar completamente os fluidos de corte, em muitos casos é essencial o uso de
lubrificantes para manter um nível de qualidade superficial e uma maior durabilidade das ferramentas
utilizadas. Com isso o estudo do MQL (mínima quantidade de lubrificante) é uma alternativa para
conseguirmos uma mínima geração de resíduo, sem perder a funcionalidade de refrigeração, visto que
o consumo de fluido fica em torno de 80 ml/h, que é capaz de reduzir o atrito da ferramenta e evitar
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¹ABNT NBR 10.004/04 – Resíduos sólidos – Classificação. | ²Série de normas publicadas em 1996 desenvolvidas pela International Organisation for Standardization (ISO) que estabelecem protocolos de gestão ambiental para corporações e centros de produção.

ainda as aderências de materiais.
Com o auxílio da norma ABNT NBR 10004:2004 4 foi feito um trabalho para identificar a
classe dos resíduos do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Usinagem (LEPU) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) a serem corretamente descartados. Segundo a norma, o fluido de corte, após
ser utilizado, pode ser classificado como resíduo perigoso, classe I, ou seja, aqueles cujas propriedades
químicas, físicas ou infecto-contagiosas podem acarretar em riscos a saúde pública e/ou riscos ao meio
ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.
Dentro os riscos a saúde pública, principalmente do operador da máquina, o risco de contrair
doenças ocupacionais devido a névoa de óleo que se formam durante a usinagem se tornam evidentes.
Entre as doenças mais comuns estão as cutâneas e as respiratórias, nas cutâneas se destacam a foliculite
e a dermatite de contato. Nas respiratórias são causadas por aerossóis contaminados por bactérias que
estão associadas à doença do “pulmão do operador da máquina” (POM, do inglês “MOL” – “machine
operator’s lung”) e representada por uma alveolite alérgica, pseumonite por hipersensibilidade (Finzi ,
2015).
Quanto aos riscos ao meio ambiente, risco de incêndio, alguns tipos de fluidos podem entrar em
combustão e por esse motivo deve se observar as condições de corte, à formulação do óleo e as reações
entre os fluidos de corte e os materiais usinados que podem provocar ignição. Temos também o risco
de contaminação de rios e lagos, com um litro de óleo podem tornar impróprio para o consumo um
milhão de litro de água potável (CIMM, 2015). Esses riscos podem se dar pela ausência do tratamento
do fluido de corte quando descartado, descarte inadequado, transporte impróprio e manejo inadequado.
No laboratório existem quatro tipos de fluidos de corte que são mais utilizados, as soluções
(fluidos sintéticos) são misturas de água e produtos orgânicos e inorgânicos sem óleo em sua composição, as emulsões (fluidos semissintéticos) também chamadas de óleo solúvel em água consistem
de 60 a 90% de óleo, emulsificadores e outros aditivos, e os óleos (fluidos integrais) são constituídos
de óleos graxos (origem vegetal ou animal) e de óleos minerais (derivados do petróleo) com ou sem
adição de aditivos.
O foco do trabalho apresentado é fornecer ações de melhorias ao LEPU, focando na logística
reversa e descarte apropriado não apenas do fluído, mas também de todo o material contaminado (luvas, papéis de absorção, óculos de proteção, lâmpadas queimadas que contém mercúrio, etc.) gerado
pelo próprio laboratório.
O objetivo em longo prazo visa, através de um Sistema de Gestão Integrada (SGI), obter padrões estabelecidos para a certificação ISO 9001:2008 5 , ISO 14000:2004 e OHSAS 18001:20076 para
o LEPU.
METODOLOGIA
Primeiramente, no laboratório está em implementação o programa dos 5S. O programa do 5S
tem como pré requisito a criação de uma cultura voltada para a qualidade e melhoria contínua das práticas operacionais, gerenciais e administrativas. O termo 5S é originada das palavras japonesas: SEIRI
(senso de utilização), SEITON (ordenação), SEISO (limpeza), SEIKETSU (saúde) e SHITSUKE (autodisciplina) (Barreto, 2010), que são os essenciais para que seja utilizada a técnica de Brainstorming7
dentro do próprio laboratório.
A princípio os fluidos de corte eram armazenados em grandes tambores que permaneciam
dentro do laboratório por anos, e depois de algum tempo era feito o descarte dos mesmos, que muita
das vezes eram chamadas empresas especializadas e os custos do descarte ficavam por conta de professores e alguns recursos do laboratório. Outros ficavam dispostos e muitos destes sem identificações da
classe de risco e sua composição química.
Como o descarte do fluido era considerado um problema fomos atrás de descartá-lo corretamente, então descobriu-se que dentro do recinto do Campus Santa Mônica da UFU (bloco 5J) há um
³O termo norma DIN, refere-se à Deutsches Institut für Normung ou Instituto Alemão para Normatização, instituto que regulamenta as normas de padronização na Alemanha, equivalente a ABNT no
Brasil. | 4 ABNT NBR 10.004/04 – Resíduos sólidos – Classificação. | 5ISO 9001 – Conjunto de normas que consistem em ampliar a qualidade dos processos de gestão e do produto final. | 6OHSAS
18001 (Occupational Health and Safety Assements Services) – Conjunto de normas referentes aos procedimentos de saúde e segurança do trabalho e do trabalhador. | 7Brainstorming é uma ferramenta
da qualidade que consiste em reunir ideias de um grupo que envolve a contribuição espontânea de todos os participantes.
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Laboratório de Resíduos Químicos (LRQ) o qual é responsável por recolher, tratar e descartar pequenas quantidades de fluidos ou providenciar, através de uma empresa terceirizada, o correto recolhimento, tratamento e descarte dos resíduos de todos os laboratórios dentro do Campus.
De forma a padronizar o processo de gerenciamento do rejeito laboratorial do LEPU a montagem de um protocolo padrão foi fundamental. O gerenciamento dos resíduos químicos é dividido em
cinco partes sendo elas:
• Memorando Interno do gerador, solicitando participar do Gerenciamento dos Resíduos
Químicos;
• Inventário dos resíduos do gerador;
• Mapeamento de localização do gerador (endereço, prédio, sala, ramal, equipe de trabalho) e
respectivos pontos de coleta;
• Classificação e rotulagem de resíduos químicos de laboratório;
• Emissão de relatório com os dados dos resíduos (do rótulo e quantidades por classificação).
Pré-requisitos
O processo descrito anteriormente requer que alguns pré-requisitos sejam cumpridos antes da
retirada do resíduo. A identificação e a rotulagem de todos os fluidos de corte e materiais não mais utilizados com base no Diagrama de Hommel8 (Figura 1) e o preenchimento da Ficha de Caracterização
dos Resíduos e Materiais são alguns dos pré-requisitos necessários para que a empresa possa fazer a
retirada do material contaminado.
Com o diagrama de Hommel devidamente preenchido segundo o seu grau de risco (Tabela 1),
deve-se completar a etiqueta com o nome do produto/resíduo principal e se caso houver outros produtos/resíduos secundários, deve-se descrever todos os demais materiais contidos nos frascos, mesmo os
que apresentam concentrações muito baixas e inclusive água. Informações como o nome do responsável, procedência do material e data são fundamentais para a precisa caracterização do material.
Desta forma a etiqueta deve contem os seguintes campos:
• A etiqueta deve ser colocada no frasco antes de se inserir o resíduo químico para evitar erros;
• Abreviação e fórmulas não são permitidas;
• Os frascos contendo os resíduos devem estar devidamente etiqueta dos seguindo o Diagrama
de Hommel;
• O Diagrama de Hommel deve ser completamente preenchido, ou seja, devem constar os
números referentes aos quatro itens: risco à saúde, inflamabilidade, reatividade e riscos específicos;
• A classificação do Diagrama de Hommel deve priorizar o produto mais perigosodo frasco,
independente de sua concentração;
• Espaço ao lado do Diagrama de Hommel na etiqueta deve estar totalmente preenchido.
Deve-se completar a etiqueta com o nome do produto principal (que é sempre o mais tóxico),
e no espaço reservado para produtos secundários, deve-se descrever todos os outros materiais contidos
no frasco, os que apresentarem concentrações muito baixas (traços de elementos) e, inclusive, água.
Não omitir nenhuma informação.
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8
O Diagrama de Hommel, mundialmente conhecido pelo código NFPA 704 — mas também conhecido como diamante do perigo ou diamante de risco —, é uma simbologia empregada pela National
Fire Protection Association, dos Estados Unidos. Nela, são utilizados quadrados que expressam tipos de risco em graus que variam de 0 a 4, cada qual especificado por uma cor (branco, azul, amarelo e
vermelho), que representam, respectivamente, riscos específicos, risco à saúde, reatividade e inflamabilidade.

Fig. 1 – : Diagrama de Hommel para rotulagem dos
recipientes contendo FC.

Fonte: Manual para Gerenciamento de Resíduos
Químicos – LQR.

Após feita a identificação e rotulagem de todos os rejeitos do laboratório é preciso preencher
a ficha de caracterização de resíduos (Anexo 1), abrir chamado no site http://www.servicos.ufu.br e
anexar a ficha para que seja solicitado a retirada do fluido de corte e resíduos gerados pelo laboratório.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Além de riscos de Classe I citados no acima, também são encontrados nos fluidos de corte
diferentes contaminantes biológicos (Biomas) devido a grande exposição a agentes químicos, físicos
e biológicos que resultam no desenvolvimento de diferentes biomas. (FINZI, 2015).
Após etiquetar para identificar qualitativamente e quantitativamente os resíduos classe I e
classe II usados no laboratório, foi providenciado o transporte dos mesmos. Foi retirado do laboratório
200 litros que fluido de corte que encontrava armazenado e foi feito um POP (Procedimento Operacio51

nal Padrão) para que os próprios usuários do laboratório possam entrar em contato com o laboratório
de resíduos e solicitar a retirada dos seus fluidos e materiais contaminados. Também foi realizado o 5S
com o descarte e reutilização de vários materiais de usuários e do próprio LEPU. Este status quo caracteriza o inicio da base para implantação do SGQ, SGMA e S&SO, que caracteriza o Sistema Integrado
de Gestão com as normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2006 e OHSAS 18001:2007.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a preocupação com meio ambiente torna-se fundamental métodos para que tenha menor
geração de resíduo e os resíduos gerados tenham uma destinação correta seguindo as normas.
Estamos no quarto mês de atuação no projeto e já ouve um grande avanço em relação ao ambiente de trabalho, destinação correta do fluido de corte, identificação e rotulagem dos fluidos, local
mais adequado para armazenagem, conscientização de todos os usuários do laboratório e a criação dos
POP’s para que todos do laboratório possam solicitar a retiradas dos próprios resíduos gerados.
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RESUMO - Este artigo tem o objetivo de mostrar as tratativas que foram realizadas para solucionar um problema existente no sistema de admissão de ar de um compressor centrífugo existente em
uma empresa multinacional de fertilizantes de Uberaba. Uma solução eficaz foi realizar um estudo
detalhado sobre o tipo de impurezas existentes no local para assim definir o tipo mais adequado de
filtro químico a ser instalado no compressor, visando a melhoria da qualidade do ar, evitando assim a
agregação de material nos rotores, pois isso influencia diretamente no seu balanceamento, aumentando
a vida útil do equipamento e reduzindo os gastos com manutenção.
Palavras-chaves: ar-comprimido; compressor; fertilizantes.
Introdução
Nos diversos processos industriais, os sistemas de ar comprimido exercem um papel fundamental na produção, o ar comprimido é uma forma de energia pneumática insubstituível em diversas
funções. O compressor é o equipamento mecânico responsável por captar o ar atmosférico e elevar
sua pressão a um valor desejado. Motores elétricos normalmente fornecem a potência necessária para
acionar o compressor.
Em um compressor de ar comprimido do tipo centrífugo, existia o problema de agregação de
material nos rotores, isso acontecia devido à grande poluição química do ar que o compressor admitia,
este ar contém partes de gases de amônia, enxofre e outros gases provenientes da fabricação do ácido
sulfúrico e grande quantidade de poeira proveniente da fabricação de fertilizantes. No local existia
apenas um filtro de particulados (poeiras) que não era apropriado para este tipo de ambiente.
Esta agregação de material nas paletas dos rotores influencia diretamente no desbalanceamento
dos mesmos, aumentando a vibração do equipamento, fazendo-o quebrar prematuramente. Foi realizada uma análise do ar para verificar qual o tipo de poluição química existente no local e definir o tipo
de filtro mais adequado para ser instalado no equipamento.
Este trabalho primeiramente explica o que é um compressor e o seu funcionamento, logo a
seguir se descreve o problema de agregação de material existente em um compressor centrífugo, a
solução adotada e os resultados alcançados.
MATERIAIS E MÉTODOS
Nesta etapa do artigo serão apresentados os tipos de ferramentas utilizadas na análise das
partículas contaminantes presentes no ambiente, a película corrosiva encontrada na análise dos materiais de teste, a umidade relativa do ar e a vazão do ar admitido pelo compressor.
Com a utilização de microscópio eletrônico modelo JEM 2100F foi possível a identificação
das partículas presentes na atmosfera e medir a película corrosiva do material utilizado para realizar
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o teste. O termohigrógrafo é um instrumento capaz de registrar tanto a temperatura quanto a umidade
relativa do ar, o mesmo foi utilizado para quantificar a umidade relativa presente no local. O anemômetro digital foi o instrumento utilizado para medir a velocidade e a vazão do ar do compressor.
No momento da instalação do filtro químico, utilizaram-se ferramentas de trabalho a quente,
como lixadeira, máquina de solda e maçarico. Para elevar o equipamento até a sua base de instalação,
foi utilizado um guindaste de 13 toneladas, na etapa de fixação da tubulação de descarga utilizou-se
chave do tipo combinada para a fixação dos flanges.
Fabricação de fertilizantes
O ar comprimido está sempre presente dentro das indústrias, o compressor é um equipamento
extremamente importante e responsável pela produção deste ar.
Atualmente o sistema de produção de ar comprimido existente nesta indústria de fertilizantes
é formado por dois compressores centrífugos, cada equipamento tem a vazão total de 4.123 m3/h com
pressão de 7 kgF/cm2. O ar comprimido produzido pelos compressores é direcionado uma parte para
os secadores de ar para produção de ar de instrumentos e outra parte para o sistema de ar de serviço.
A falta de um destes compressores acarretará na redução de produção de ar em 50%, para minimizar a
queda de pressão do ar de instrumento é necessário fechar a válvula que direciona o ar de serviço para
as unidades. Esta manobra operacional irá impactar diretamente nas atividades da produção, pois o ar
de serviço é utilizado em marteletes para a limpeza de outros equipamentos.
Mesmo direcionando-se o ar somente para os secadores e posteriormente para os instrumentos,
existe uma queda de pressão do ar, assim os atuadores não irão responder com a velocidade necessária,
resultando em atraso de manobras operacionais e impactando diretamente na produção.
Logo abaixo na figura 1 é mostrado o esquema de destribuição de ar para toda a fábrica, o
objeto de estudo está localizado na central de compressores, onde o ar é gerado e se ramifica para as
demais partes da fábrica.

Fig. 1 – : Esquema de distribuição de ar comprimido.
Fonte: Autor,2014.

De acordo com Callegari (1998), na fabricação de fertilizantes as rochas fosfáticas são um dos
principais insumos utilizados. No processo de fabricação, com a aplicação de ácido sulfúrico, obtêmse o ácido fosfórico. O enxofre é um componente muito utilizado no combate às pragas da lavoura,
por meio de fertilizantes e inseticidas, na fabricação de sulfeto de carbono e de inúmeros produtos
químicos. Seu composto mais importante é o ácido sulfúrico, que interfere no processo de fabricação
de muitos produtos industriais. A amônia é um produto derivado do petróleo e serve para a produção
de vários tipos de fertilizantes, tais como uréia, fosfato de diamônio, fosfato de monoamônio, nitrato
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de amônio, nitrocálcio e sulfato de amônio. O ácido sulfúrico é matéria prima fundamental para a obtenção dos fertilizantes superfosfatados. Também é utilizado nos segmentos metalúrgicos e de açúcar
e álcool. Aproximadamente 85% da fabricação de ácido sulfúrico é destinada à fabricação de fertilizantes. Este produto é obtido através da queima do enxofre.
A poeira proveniente das correias transportadoras, moinhos, peneiras e etc., são succionados
por exaustores sendo direcionados para os filtros de pó (filtro de manga). O pó será separado do ar,
sendo que o pó recuperado será redirecionado para o sistema de realimentação através de calhas, o ar
que foi separado do pó será descarregado para a atmosfera. Partículas de poeiras finas não recuperadas
pelo sistema de despoeiramento são dispostas no ambiente da fábrica, tornando assim um ambiente
empoeirado para o compressor, como a vazão do compressor é muito alta esta pequena quantidade de
poeira existente no ambiente se torna agressivo para o compressor.
Tipos de compressores
Com o objetivo de enriquecer o assunto tratado neste artigo, logo a seguir será descrito o que é
um compressor e os tipos mais utilizados nas indústrias nos mais diversos seguimentos.
De acordo com o Manual Parker (2000), compressores são máquinas destinadas a elevar a
pressão de um volume de ar admitido nas condições atmosféricas até uma determinada pressão exigida
na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido.
Segundo Fialho (2008), os compressores mais utilizados na indústria são os alternativos de
pistão, os rotativos de palhetas, de parafusos, de lóbulos, os centrífugos e os axiais. Na figura 2, estes
podem ser classificados, de acordo com o princípio construtivo.

Fig. 2 – : Quadro geral de compressores industriais.
Fonte: Fialho, 2008..

Compressor Alternativo
Segundo Fialho (2008), este tipo de compressor utiliza-se de um princípio biela – manivela
para transformar o movimento rotativo de um eixo no movimento translacional de um êmbolo ou
pistão. Como se pode ver na figura 3, a cada rotação do eixo, o pistão efetua um percurso de ida e outro
de vinda na direção do cabeçote, efetuando um ciclo de operação.
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Fig. 3 – Princípio funcional do compressor por redução de
volume (alternativo).
Fonte: Fialho, 2008.

Segundo Fialho (2008), como se vê na figura 4 a etapa de admissão se caracteriza quando
pistão se movimenta no sentido contrário ao cabeçote, fazendo com que haja uma tendência de depressão no interior do cilindro que realiza a abertura da válvula de admissão, o gás é então aspirado.
Na etapa de compressão, o sentido do movimento do pistão se inverte, a válvula de admissão se fecha
e o gás é comprimido até que a pressão interna do cilindro seja suficiente para promover a abertura da
válvula de descarga. Quando o pistão se movimenta em direção ao cabeçote o mesmo expulsa todo o
gás do interior do cilindro, esta é a etapa de descarga. A etapa de expansão se inicia quando a válvula
de admissão e a de descarga estão fechadas e o pistão começa a se movimentar no sentido contrário ao
cabeçote.

Fig. 4 – Ciclo de um compressor alternativo.
Fonte: Fialho, 2008.

Compressores de parafuso
Segundo Fialho (2008), este tipo de compressor possui dois rotores em forma de parafuso que
giram em sentido contrário, totalmente engrenado, conforme é mostrado na figura 5. O ar entra pela
abertura de aspiração e ocupa os intervalos entre os filetes dos rotores. A partir do momento em que
existe o engrenamento de um determinado filete, o ar nele contido fica preso entre o rotor e as paredes
da carcaça. O movimento rotativo faz com que o ponto de engrenamento vá se deslocando para frente,
reduzindo o espaço disponível para o ar, conseqüentemente aumentando a sua pressão. Então o ar é
liberado pela abertura de descarga e segue para o sistema.
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Fig. 5 – Compressor de parafuso (detalhe lateral).
Fonte: Fialho, 2008.

Compressores de Lóbulos
Segundo Harry (2006), os lóbulos são montados em eixos paralelos, e giram em sentidos opostos. O ar é puxado para os espaços entre os lóbulos e a carcaça, e levado do orifício de entrada para o
orifício de saída.
Segundo Fialho (2008), as partes em cinza mostradas na figura 6, indicam o ar em diferentes fases.
• Fase A: aspiração, pois a parte cinza está em contato com a atmosfera.
• Fase B: o ar (cinza) permanece na pressão atmosférica, se estas cavidades não modificarem
os seus volumes, apesar da rotação.
• Fase C: a compressão se origina quando ocorre a diminuição do volume das cavidades em
cinza.
• Fase D: ocorre a descarga do ar quando as cavidades em cinza se comunicam com a abertura
de descarga.

Fig. 6 – Compressor de lóbulos.
Fonte: Fialho, 2008.

Compressores de Palheta
Segundo Fialho (2008), o compressor de palheta é construído por um rotor ou tambor central
e uma carcaça descentralizada em relação ao eixo. Esse tambor possui aberturas radiais que se prolongam por todo o seu comprimento e nos quais são montadas palhetas retangulares conforme é mostrado
no detalhe da figura 7.
Com o movimento rotativo do rotor, as palhetas deslocam-se para a periferia sob a ação da força centrífuga e permanecem em contato com a carcaça. O gás penetra pela aspiração e preenche os espaços
vagos entre as palhetas. Ainda na figura 7, percebemos que devido à excentricidade do rotor e às
posições das aberturas de aspiração e descarga, os espaços preenchidos pelo gás entre as palhetas vão
58

se reduzindo e provocando a compressão progressiva do gás.

Fig. 7 – Compressor de palhetas (detalhe em corte frontal).
Fonte: Fialho, 2008.

Compressores Axiais
Neste tipo de compressor, mostrado na figura 8, o ar a ser succionado, entra por um lado do
eixo e a sua velocidade é aumentada axialmente ao longo do seu eixo por meio de hélices rotativas.

Fig. 8 – Compressor axial (detalhe interno).
Fonte: Fialho, 2008.

Compressores Centrífugos
De acordo com o Manual Parker (2000), o ar é acelerado a partir do centro de rotação, em
direção à periferia, ou seja, é admitido pela primeira hélice (rotor dotado de lâminas dispostas radialmente), e então o ar é acelerado axialmente, e expulso radialmente. Quando vários estágios estão
reunidos em uma carcaça única, o ar é obrigado a passar por um difusor antes de ser conduzido ao
centro de rotação do estágio seguinte, causando a conversão de energia cinética em energia de pressão
(reduzir a velocidade e aumentar a pressão). Os compressores centrífugos requerem altas velocidades de trabalho, são utilizados quando se requer grandes volumes de ar comprimido. Devido a esta
característica do compressor centrífugo poder fornecer grandes vazões, este tipo de compressor foi
escolhido para ser utilizado nesta indústria, sendo o compressor em estudo.
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Fig. 9 – Compressor centrífugo (Vista em corte parcial).
Fonte: Fialho, 2008.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
A confiabilidade em um sistema de geração de ar é extremamente importante para qualquer
empresa. Um item importante para assegurar a disponibilidade do compressor centrífugo utilizado
neste estudo é a aspiração de um ar limpo, para isso ocorrer, deve-se analizar os contaminantes existentes na atmosfera local, assim poderá ser definido corretamente o tipo de filtro mais adequado a ser
instalado.
O PLC (Controlador lógico programável) de controle do compressor registrou vários eventos
nomeados como “surge”, segundo Fox e Mcdonald (2006), “surge” é a redução adicional de vazão que
fará com que a contrapressão do sistema seja maior do que aquela que o compressor pode fornecer
em sua descarga gerando temporariamente uma tendência a reversão de fluxo na máquina. Ao reduzir
a pressão do sistema, a condição se estabiliza novamente e o compressor volta a mandar ar para a sua
descarga, logo em seguida este fenômeno de alta pressão ocorre novamente. Este efeito cíclico de
vazão ora saindo e ora entrando no compressor é chamado de “surge”. Esta forma de funcionamento
deve ser evitada, pois o compressor não consegue operar em forma estável nesta condição.
Quando este fenômeno ocorre, o compressor eleva o nível de vibração em grande escala. Caso
as proteções da máquina não atuem corretamente, o equipamento pode se danificar seriamente, se o
mesmo não vier a quebrar no momento irão ocorrer leves avarias nos mancais. Estas avarias vão se
acumulando com o passar do tempo, com certeza, estes eventos farão com que o equipamento falhe
futuramente.
Um fato que origina este fenômeno é a obstrução na entrada de ar, ou seja, saturação do filtro
de ar, causando falta de ar na admissão do compressor. Os filtros que eram instalados anteriormente
no local, estão danificados, isso confirma a obstrução dos mesmos e a falta de ar para o compressor
comprimir, forçando o acontecimento do surge.
Como se pode ver na figura 10, o filtro que anteriormente era instalado no local é capaz de
reter apenas partículas sólidas, os gases poluentes existentes no ambiente local passavam pelo filtro,
agrupando-se com pequenas partículas sólidas e agregando nos rotores, como é mostrado na figura 11.
Esta quantidade de material é suficiente para desbalancear os conjuntos rotativos, gerando alta vibração e manutenções corretivas no compressor centrífugo.
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Fig. 10 – Filtro que era instalado anteriormente no
compressor centrífugo.
Fonte: Arquivo pessoal, 2014.

Segundo Fonseca (2009), a manutenção detectiva é o tipo de manutenção em que é possível
fazer verificações no sistema sem que o mesmo seja retirado de operação. Neste tipo de máquina existem sensores de vibração para acompanhar e registrar os níveis de vibração da mesma, em manutenções detectivas diárias se constatou a elevação considerável do nível de vibração do equipamento.
Em manutenções preventivas foi confirmado que esta vibração se originava devido à falha do
filtro de sucção que deixava passar pequenas partículas e gases poluentes, agregando-se no rotor e
difusor do compressor centrífugo, causando o desbalanceamento de massa.

Fig. 11 – Rotor do compressor centrífugo.
Fonte: Arquivo pessoal, 2014.

SOLUÇÃO PROPOSTA
Com a necessidade de se especificar a quantidade de agentes químicos presentes na atmosfera
local, realizou se uma análise do ar para se definir o tipo de filtro mais adequado a ser instalado.
O método de teste utilizado foi a fixação de cupons de cobre e de prata na admissão do compressor durante um mês, as mesmas foram analisadas individualmente em laboratório para se determinar o nível de corrosão. A espessura da película corrosiva é medida com o tempo necessário para
reduzir completamente o filme de metal.
Segundo Nunes e Lobo (1998), os ambientes e condições corrosivas são agrupados em quatro
tipos de ambientes, que serão apresentados a seguir:
• Ambiente suave: é considerada atmosfera pouco agressiva a atmosfera rural e seca. Um
ambiente bem controlado de tal forma que a corrosão não seja um fator na determinação da confiabilidade dos equipamentos.
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• Ambiente moderado: são considerados ambientes moderadamente agressivos os ambientes
úmidos, o urbano e o semi-industrial. Um ambiente no qual os efeitos da corrosão são mensuráveis e
podem ser um fator para determinar a confiabilidade do equipamento.
• Ambiente áspero: Estão incluídos neste caso locais junto à orla marítima, com afastamento
superior a 500 metros (m), desde que não recebam os ventos predominantes na direção da instalação,
ou seja, em um local a nível próximo do mar. Em um ambiente como este há uma grande possibilidade
de ocorrer ataque corrosivo. Neste tipo de ambiente, deve haver uma avaliação mais aprofundada,
resultando em controles ambientais com equipamentos especialmente especificados e protegidos que
possam ser instalados.
• Ambiente severo: é considerado ambiente altamente agressivo o ambiente marinho e industrial ou ainda o úmido, quando conjugado com o marinho e industrial. Um ambiente no qual o equipamento certamente será agredido severamente por ataques corrosivos, apenas equipamentos especiais
e desenvolvidos para este tipo de ambiente irão sobreviver. Especificações para o equipamento desta
classe são uma questão de negociação entre o usuário e o fornecedor.
Falhas provocadas por corrosão são frequêntes em equipamentos instalados em ambientes industriais.
Segundo a norma ISA (Sociedade Internacional de Automação) (1985), segue abaixo no quadro
1, um sistema de classificação através da corrosão onde é indicado o potencial corrosivo de um ambiente.
Segundo Hebra (2003), o ångström (Å) é uma unidade de medida de comprimento que se relaciona com o metro através da relação (1 Å = 10^-10 m). Todos os valores descritos no quadro 1 são
dados em ångström.

O quadro 2, mostra os resultados da corrosão encontrada na análise do cupom de cobre. Esta
corrosão que ocorreu neste cupom também acontecia no rotor do compressor, influenciando no balanceamento do mesmo, o sulfeto de cobre e o óxido de cobre é resultado da reação do gás de enxofre
com o cobre.
Segundo norma a ISA (Sociedade Internacional de Automação), (1985), a espessura total (em
Angstrom Å) do filme de corrosão dos cupons são utilizadas para classificar o ambiente conforme sua
corrosão por tempo.
Analisando o filme de corrosão do cupom de cobre classifica-se o ambiente como severo.
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O quadro 3, mostra os resultados encontrados na análise do cupom de prata, o mesmo mostra
a presença de cloretos e sulfuretos, que podem dar origem a falha de um componente elétrico ou
mecânico em menos de cinco anos, estes gases são originados na queima do enxofre para a fabricação
de ácido sulfúrico.
Analisando o filme de corrosão do cupom de prata classifica-se o ambiente como áspero.

O quadro 4, indica os valores aceitáveis de cada impureza química presente na atmosfera, e a
classificação do ambiente. São utilizadas amostras em parte por milhão (ppm) e parte por bilhão (ppb).
Segundo a Inmetro (2012), a sigla (ppm) significa parte por milhão, (1.000.000 ou 10^6), a
sigla (ppb) significa parte por bilhão (1.000.000.000 ou 10^9), estas indicações referem-se a quantas
partes de um determinado componente existem em uma amostra de um milhão ou um bilhão de partes.
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O quadro 5, mostra a quantidade de cada produto encontrado na análise do ar e sua classificação de ambiente. A presença de gases como ácido sulfídrico, dióxido de enxofre, gás cloro e amônia,
contribui para a oxidação dos componentes do compressor. A umidade relativa ideal é 50%, e irá aumentar o nível de gravidade de um ambiente quando estiver por volta dos 60% de umidade relativa,
classificando o ambiente como severo.

Todos estes itens citados acima contribuiram para a perda de massa em algum local do rotor e
acrécimo em outro local. Com a ocorrência destes fatos, o rotor se desbalanceava gerando alta vibração
e influenciando diretamente no funcionamento do compressor.
Com base nas informações obtidas na análise dos cupons de cobre e prata, classificou-se o ambiente de instalação do compressor como severo, sendo o pior para qualquer equipamento trabalhar.
Então é recomendado um filtro químico nesta área, para que se possa ter um ar sem gases agressivos e
umidade relativa dentro do indicado.
Filtros de Ar
Nos compressores de ar, é de extrema importância que o filtro de admissão esteja sempre em
boas condições e que seja adequado para evitar a entrada de partículas e gases poluentes que possam
vir a depositar-se nos rotores, provocando o desbalanceamento dinâmico do conjunto rotativo. O
grau de filtração do ar desempenha um papel importante na prevenção da contaminação e controle do
equipamento.
De acordo com o Manual Vecoflow (2013), pré filtros ou filtros grossos são filtros de menor
eficiência, classe “G”, tem como função proteger os filtros de maior eficiência e tem a responsabilidade
de captar e reter as partículas maiores como poeiras (normalmente maiores que 10 microns). Os filtros
finos são filtros de média e alta eficiência, classe “F”, sua função é serem os filtros finais.
Logo abaixo no quadro 6, segundo a ABNT (2008), segue a classificação dos filtros e sua
eficiência.
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Após a realização da análise detalhada do tipo de ambiente local, definiu-se o tipo de filtro a
ser usado. Concluil-se que o ideal é a ultilização do filtro de tipo químico, que é mostrado na figura 12
e será detalhado a seguir.

Fig. 12 – Vista superior do filtro químico.
Fonte: Manual do equipamento, 2014.

De acordo com o Manual Vecoflow (2013), o filtro mostrado na figura 12 é composto por um
primeiro estágio que contém duas unidades de filtro de ar tipo bolsa com alta capacidade de acumulação de pó, construído em manta especial formada por camadas de fibras sintéticas, com vazão média
de 3.400 m3/h cada filtro e classe de filtragem G4 (grossa). Este é o responsável por eliminar o pó e
prolongar a vida útil dos demais estágios.
O estágio do filtro químico contém módulos de carvão que tem a função de adsorção, absorção, catálises ou difusão dos gases presentes no ambiente local.
Os filtros finos de classe de filtragem F9 de alta eficiência têm a função de garantir o grau
de limpeza do ar a ser succionado. Eles tem a responsabilidade de captar e reter as partículas com
tamanho acima de 2μm (microm), com eficiência de 99,97%, com vazão média de 3.400 m3/h cada
filtro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O gráfico 1, citado a seguir mostra pequenos valores de manutenção nos anos de 2006 e 2007,
após a aquisição do compressor quando o mesmo era novo. No ano de 2008 ocorreu as primeiras
manutenções corretivas já com um valor consideravelmente alto, estabilizando-se nos próximos dois
anos, como o compressor ainda não contava com o filtro do tipo químico, o mesmo veio a falhar seriamente duas vezes no ano de 2011, originando um valor de manutenção extremamente alto e vindo a
falhar novamente no ano de 2012 e inicio de 2013.
Com o alto índice de manutenções corretivas gerando um valor elevado de gastos com manutenção e o estudo realizado sobre a corrosão do ambiente e gases poluentes, concluiu-se a viabilidade do investimento para compra do filtro químico.
Após a instalação do filtro químico no mês de agosto de 2013, analisando o gráfico 1, pode-se
visualisar a redução dos gastos com manutenção no ano de 2014 em comparação com os demais anos.
Estes valores de gastos com manutenção do ano de 2014 foram gastos em manutenções preventivas no equipamento até o mês de outubro.

Gráfico 1 – Gastos com manutenção.
Fonte: Arquivo pessoal, 2014.

O quadro 8, mostra uma previsão de gastos futuros com manutenções preventivas em substituição dos filtros grossos, finos e do leito químico.
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De acordo com o Manual Vecoflow (2013), como é descrito no quadro 8, é de extrema importância que seja feita as manutenções preventivas de substituição dos filtros mecânicos a cada seis
meses e dos leitos químicos a cada 12 meses em indústrias com condições ambientais consideradas
severas conforme foi constatado no local de instalação. A função do filtro químico pode ser comprometida quando o pó atmosférico é admitido diretamente ao módulo sem uma pré filtragem, pois ao se
acumular no carvão, inibe as funções que o leito químico possui. Portanto, a manutenção adequada do
estágio de pré filtragem é muito importante para garantir o desempenho do filtro químico. Caso esta
manutenção não seja feita, o equipamento pode vir a falhar, pois o mesmo estará trabalhando sem uma
correta proteção.
A seguir, calcula-se o retorno do capital investido (Payback), esta análise de investimentos
abrange a avaliação de decisões de aplicação de recursos com prazos longos. O objetivo principal é
propiciar retorno adequado aos proprietários desse capital.
Segundo Brom e Balian (2007), este método apura o tempo necessário para que um determinado valor investido seja recuperado, ou seja, em quanto tempo um determinado projeto de investimento
se paga.
Abaixo no quadro 9, descreve-se valores para o cálculo do retorno do capital investido (Payback), onde pode – se avaliar a viabilidade do projeto. Tem-se abaixo as siglas utilizadas na tabela e
no cálculo usado na Equação (1) Brom e Ballian (2007).
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CONCLUSÃO
Com a instalação do filtro quími co, o valor médio anual de manutenção reduziu de R$
128.690,89 para R$ 49.967,23.
Em compressores centrífugos instalados em ambientes contaminados com alto índice de poluentes químicos, é viável o investimento para aquisição do filtro químico, para uma maior proteção do
equipamento, pois o tempo de retorno do capital investido é baixo, apenas 9,4 meses.
Esta modificação aumentou a disponibilidade do equipamento, uma vez que é de grande importância manter estes equipamentos em pleno funcionamento, garantindo o fornecimento de ar para
o complexo industrial, pois a falta do mesmo acarreta diretamente nos custos de produção.
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RESUMO - O presente trabalho apresenta uma proposta para gerenciar os resíduos químicos gerados
em decorrência das aulas práticas de Química Geral da Faculdade de Talentos Humanos (FACTHUS).
Para esse estudo utilizou-se as informações fornecidas pelos professores da disciplina, técnico do
laboratório, visita in loco, gestão implantada em outras universidades e dos roteiros de aulas práticas
usados nas experiências dos alunos. Após, foi originada a proposta para o gerenciamento dos resíduos
ambientalmente correto dos resíduos ou a redução dos impactos ambientais.
Palavras-chaves: Danos ambientais; Gerenciamento de resíduos; Rejeitos de laboratório; Resíduos
químicos.
INTRODUÇÃO
A disciplina de química geral exerce um papel fundamental na formação base dos cursos de
Engenharia da Faculdade de Talentos Humanos (FACTHUS) e dos cursos de Engenharia do Brasil.
Essa disciplina tem por objetivo dotar o discente de conhecimentos relacionados à aplicação dos fenômenos químicos nas mais diversas áreas da engenharia. Pode-se citar: no estudo de materiais, soluções,
propriedades dos gases, propriedades dos sólidos e líquidos, cinética química, equilíbrio químico e
eletroquímico. Além de estudos de química orgânica e polímeros.
Uma das preocupações é como se realiza o gerenciamento dos resíduos químicos gerados no
laboratório em decorrência das práticas realizadas nessa disciplina.
de resíduos como um conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transEm meio a essa preocupação as instituições de ensino superior estão desenvolvendo programas
de gerenciamento dos resíduos químicos. Alguns desses programas podem ser encontrados nos trabalhos de: Afonso et al. (2003); Alberguini et al. (2003); Amaral et al. (200); Bendassolli et al. (2003);
Demaman et al. (2004); Gerbase et al. (2006); Mistura; Vaniel e Linck (2010); Alecrim, et al. (2007).
Os primeiros moldes de implantação da gestão de resíduos químicos em laboratórios de ensino
redução do consumo dos produtos químicos, recuperação e descarte ambientalmente correto, ou seja,
com o tratamento adequado às características do produto bem como empresas devidamente licenciadas. (IMBROISI, et al. 2006).
Essas atitudes são essenciais para que os danos ambientais e os riscos à saúde sejam minimizados.
Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de gerenciamento
dos resíduos químicos gerados pelas aulas práticas de química geral da Faculdade de Talentos Humanos (FACTHUS) dos cursos de Engenharia.
Este artigo está estruturado da seguinte forma: a fundamentação teórica, metodologia aplicada
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Pode-se dizer que nas últimas décadas os resíduos sólidos, líquidos e gasosos tem como destino final a atmosfera, o solo e a água, devido a falta de regulamentação sobre o assunto.
Esse problema se deve à falta de gerenciamento mais precisamente dos resíduos químicos
gerados pelas atividades de laboratórios de pesquisa, que é objeto de estudo desse trabalho. Em muitos
casos, esses resíduos são lançados diretamente na rede de esgoto, contaminando os cursos d’água,
causando problemas para os ecossistemas e para os seres humanos.
Segundo Braga et al. (2005), os resíduos químicos inorgânicos com compostos de mercúrio,
chumbo, cádmio e arsênio são tóxicos mesmo em baixas concentrações. Esses compostos, caso forem
bioacumulados na cadeia alimentar, podem atingir concentrações nocivas para os seres humanos e
outros organismos.
A Tabela 1 mostra os possíveis riscos decorrentes da exposição a produtos químicos.
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A falta de gerenciamento como também a de fiscalização por parte dos órgãos ambientais levou
por muitos anos, as instituições de ensino superior a poluir o meio ambiente e desperdiçar material
químico. Observa-se atualmente uma preocupação por parte das universidades em como gerenciar
seus resíduos de forma a diminuir o impacto causado no meio ambiente.
Existem diversas leis e normas que podem ser aplicadas diretamente no gerenciamento dos
resíduos. A Tabela 2 apresenta algumas delas.
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Segundo Alecrim et al. (2007) algumas Universidades Estaduais e Federais se destacam no
gerenciamento dos resíduos gerados nos laboratórios de química cada uma com a sua realidade. São
elas:
• Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o programa de gerenciamento de resíduos
químicos foi implantado no Instituto de Química pela Comissão de Segurança;
• O instituto de química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) vem desde
1994 desenvolvendo atividade de coleta seletiva e tratamento de resíduos químicos dos laboratórios
de pesquisa e ensino. Em 1998 criou-se o programa denominado Química Limpa, cuja meta é tornar
útil os resíduos gerados nos laboratórios;
• No departamento de química da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o programa é baseado na inertização dos materiais gerados, em laboratórios, em fornos de co-processamento, prática
essa autorizada pela legislação do Estado do Paraná;
• Na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Paulo, o programa de gerenciamento de resíduos é centrado na Unidade de Gestão de Resíduos, com o tratamento e a disposição de
resíduos, sólidos e líquidos;
• A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) também iniciou o programa de tratamento de
resíduos, graças ao empenho dos departamentos de Química e Medicina.
Para Alberguini et al. (2005) essa nova filosofia implantada nas universidades em relação a
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questão dos produtos gerados no laboratório vem evidenciando a idéia de se preservar o meio ambiente.
.
METODOLOGIA
A proposta de implantação de um Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos (PGRQ)
no laboratório de química da Faculdade de Talentos Humanos (FACTHUS) se baseou nas experiências bem sucedidas de outras Universidades que realizaram a implantação de (PGRQ), em entrevistas
realizadas com professores e o técnico que utilizam o laboratório, visita in loco e nas etapas de gerenciamento de resíduos propostas pela lei n° 12.305 (BRASIL, 2010), que trata da política nacional dos
resíduos sólidos.
Para a execução de um correto Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos (PGQR), as
seguintes etapas devem ser seguidas (COOPERE, [200-]):
1 – Inventário das substâncias e resíduos químicos
A etapa mais importante para que o PGRQ funcione bem é o inventário, a qual consiste no
registro químico de todos os reagentes utilizados no laboratório.
O inventário dos produtos existentes no laboratório de química deve ser realizado pelo técnico
do laboratório, devendo o mesmo, disponibilizar as informações em uma planilha eletrônica como
mostrado na Figura 1.
Na planilha é importante constar o nome comercial do produto químico, o nome técnico ou
a substância (composto), se o produto é perigoso e a classe de risco que pode ser: classe 1 (substâncias explosivas), classe 2 (gases comprimidos), classe 3 (líquidos inflamáveis), classe 4 (sólidos
inflamáveis), classe 5 (substâncias oxidantes e peróxido orgânicos), classe 6 (substâncias tóxicas e
infectantes), classe 7 (substâncias radioativas), classe 8 (substâncias corrosivas) e classe 9 (substâncias
perigosas diversas).
Outro campo importante é se o produto possui Ficha de Informação de Segurança de Produtos
Químicos (FISPQ) que é um documento básico com informações de risco a saúde, primeiros socorros, dados físico-químicos, reatividade, legislação de transporte, impacto ambiental. No Brasil este é
normatizado pela NBR14725 (Requerimento para a elaboração da FISPQ). O termo em inglês é MSDS
(Material Safety Data Sheet).
Na coluna tipo de embalagem é importante especificar qual o tipo, se é bombona, frasco, tambor, saco, lata, granel ou outro. Além disso, na coluna material da embalagem, informa se é de vidro,
plástico, papelão, metal ou outro tipo de material da embalagem. Como todo material é especificado
pelo seu volume ou peso, quantifica-se a informação na coluna quantidade estocada em unidades
como: litros (L), mili litros (mL), gramas (g), quilo gramas (kg) ou outra unidade.
O processo onde é utilizada cada substância química deve ser mapeado e a informação deve
constar no item Processo/Atividade usuária. Essas atividades podem ser: projeto de pesquisa, aulas
práticas e os casos de substâncias que estão fora de uso.
E para finalizar, na coluna local de armazenamento, deve ser informado o local onde são
acondicionados os recipientes com as substâncias químicas. Esses podem estar em: armário de alvenaria, armário de metal, armário de madeira, armário corta fogo, gabinete em baixo da pia, prateleiras,
chão ou outro local.
Ainda no inventário é importante que o responsável pelo laboratório elabore outra planilha que
conste todos os resíduos gerados em decorrência dos experimentos, podendo ser ativos ou passivos.
Os resíduos passivos são gerados a partir da manipulação de substâncias químicas (reagentes
ou soluções), sem mais nenhuma utilização já com prazo de validade vencido.
74

Para os resíduos químicos ativos, o inventário é realizado em virtude dos roteiros de aulas
práticas. Essa análise pode ser realizada pelo número de aulas práticas realizadas, pelos reagentes
químicos usados e pelas reações químicas ocorridas.
.

Fig. 1 – Modelo de planilha eletrônica para o inventário dos produtos químicos.
Fonte: Adaptado da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp (2015). Disponível
em: http://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/Inventario_Produtos_Quimicos-1.xls.
Acesso em: 5 de Maio de 2015.

A Figura 2 mostra esse tipo de inventário.

Fig. 2 – Formulário para realização do inventário dos resíduos químicos gerados nas
atividades realizadas no laboratório.
Fonte:Adaptado de (COOPERE, [200-]).
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Mediante as informações obtidas na Figura 2, os resíduos químicos gerados pelas aulas práticas
poderão ser identificados e receber a manipulação ambientalmente correta.
2 - Manipulação das substâncias e resíduos químicos.
Para evitar desperdícios de materiais e acidentes é importante que ao manipular os recipientes
do laboratório, os mesmos sejam manuseados com as duas mãos, onde segura-se com uma mão na
parte inferior do recipiente e a outra na parte central e nunca pela tampa. Nesse procedimento é indispensável à utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) no manuseio ou no transporte
desses recipientes.
A manipulação de substâncias químicas deve ser realizada com atenção e cuidado. Recomendase que seja feito por duas pessoas para uma maior segurança. As informações no rótulo são de extrema
importância para a manipulação dessas substâncias. Caso tenha dúvidas em relação às substâncias,
utiliza-se para maiores esclarecimentos as Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos
(FISPQs) das substâncias que serão utilizadas no procedimento.
Após a manipulação das substâncias químicas, essas devem ser separadas, coletadas, acondicionadas, armazenadas temporariamente, tratadas, quando for necessário, e destinadas a uma disposição
adequada.
3 – Caracterização das substâncias químicas
Para o entendimento das próximas etapas do programa de gerenciamento de resíduos químicos,
é importante após o inventário, a classificação e caracterização das substâncias químicas em relação a
sua composição química e periculosidade, que pode ser observada na FISPQ.
Toda substância química é caracterizada pela sua composição química. Essa caracterização
depende dos tipos de reagentes químicos e do procedimento realizado no laboratório.
Depois da identificação das substâncias químicas envolvidas, sugere-se a consulta das FISPQs
de todos os componentes com a finalidade de verificar o grau de periculosidade dessas substâncias.
Caso não se tenha as FISPQs, a classificação dos resíduos pode ser consultada em normas e leis sobre
o assunto.
4 – Rotulagem dos recipientes
Para agilizar e facilitar a manipulação das substâncias químicas é importante a rotulagem dos
recipientes.
Essa etapa visa também uma maior segurança na execução das etapas de coleta, segregação,
acondicionamento, armazenamento temporário, tratamento e na destinação final ambientalmente correta, bem como, auxilia na organização do laboratório.
Sugere-se a utilização de rótulos padronizados para reagentes, soluções químicas e resíduos
químicos como, por exemplo, a classificação feita pela NFPA (National Fire Protection Association),
que deu origem a um sistema padrão para indicar a toxidade, a inflamabilidade e a reatividade de
produtos químicos perigosos. Esse diagrama utilizado pela NFPA usa sinais de fácil entendimento, os
quais podem dar ao usuário, informações sobre o grau de periculosidade desses materiais. Esse diagrama é chamado de Diagrama de Hommel e seus campos são preenchidos conforme mostra a Figura
3. Essas informações podem ser encontradas no site (http://www.ccsc.usp.br/residuos/rotulagem/).
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Fig. 3 – Diagrama de Hommel.
Fonte:http://www.ccsc.usp.br/residuos/rotulagem/.
Acesso em: 2 Jun. 2015.

Para o preenchimento desse diagrama é necessário a consulta da FISPQ (Ficha de Informação
de Segurança de Produto Químico), onde a classificação de cada produto químico pode ser encontrada.
Com a finalidade de fornecer maiores informações aos usuários do laboratório é necessário
além do Diagrama de Hommel, que o rótulo contenha as informações do produto/resíduo principal,
dos produtos/resíduos secundários, ou seja, é importante descrever todos os demais materiais contidos
nos frascos, mesmo os que apresentam concentrações muito baixas (traços de elementos) e inclusive
água. Informações como o nome do responsável, procedência do material e data são de grande importância para uma precisa caracterização do material.
Segundo informações fornecidas pelo site (http://www.ccsc.usp.br/residuos/rotulagem/), para
uma correta rotulagem é necessário as seguintes regras:
• A etiqueta deve ser colocada no frasco antes de se inserir o resíduo químico para evitar erros;
• Abreviações e fórmulas não são permitidas;
• O Diagrama deve ser completamente preenchido, ou seja, os 3 itens (risco à saúde, inflamabilidade e reatividade) - consultar FISPQ;
• Se a etiqueta for impressa em preto e branco, esta deve ser preenchida usando canetas das
respectivas cores do Diagrama;
• A classificação do resíduo deve priorizar o produto mais perigoso do frasco, mesmo que este
esteja em menor quantidade.
Dessa forma uma etiqueta deve conter os seguintes campos como ilustra a Figura 4.

Fig. 4 – Modelo de rótulo de produtos
químicos..
Fonte:http://www.ccsc.usp.br/residuos/
rotulagem/.
Acesso em: 2 Jun. 2015.
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5 – Segregações das substâncias químicas
Segregar é dividir em classes de compostos mais compatíveis possíveis e que facilitem o seu
tratamento em outras etapas, ou seja, a finalidade é a separação dos materiais. Essa etapa dever ser
realizada logo após o término de um experimento.
De acordo com (GONZAGA; BRAGA; COSTA, 2013), a segregação correta tem o intuito
de facilitar e dinamizar os trabalhos de minimização, recuperação e destinação final. Desse modo, os
resíduos devem ser separados em categorias.
Dentre as medidas mais importantes nessa etapa, deve-se citar (GONZAGA; BRAGA; COSTA, 2013):

final.

• Separar os resíduos não perigosos daqueles considerados perigosos.
• Avaliar se os resíduos tem a possibilidade de serem reutilizados, reciclados ou destinação

• Evitar combinações químicas. Se misturar for inevitável, é prudente consultar a incompatibilidade química entre os materiais, pois resíduos incompatíveis podem gerar gases tóxicos, calor excessivo, explosões ou reações violentas.
Após a segregação os resíduos devem conter especificações nos rótulos dos recipientes antes
de serem armazenados conforme citado anteriormente.
6 - Acondicionamento
Para proteger os resíduos químicos de vazamentos e consequentemente de não contaminar
o meio ambiente, indica-se o acondicionamento desses resíduos em recipientes adequados que não
devem ultrapassar o limite de ¾ da capacidade máxima do recipiente e em caso dos resíduos serem
acondicionados em recipientes vazios de reagente químicos, este deverá ser descaracterizado e receber
o rótulo específico para identificação de resíduos químicos (COOPERE, [200-]).
As características para escolha do recipiente dependem das características químicas das substâncias, das quantidades geradas, do tipo de transporte, interno (dentro do laboratório) e externo, que
será utilizado, e a forma de descarte que será adotada. Os recipientes mais utilizados para o acondicionamento são constituídos de plásticos e de vidros. Além disso, é importante observar se o recipiente
é compatível com os resíduos químicos, se são estanques (ter capacidade de conter os resíduos no
seu interior), se apresentam resistência física a choques, durabilidade e compatibilidade com o equipamento de transporte interno (dentro do laboratório) e externo, em termos de forma, volume e peso
(COOPERE, [200-]).
7 - Armazenamento Temporário dos Resíduos Químicos
A finalidade dessa etapa é armazenar os resíduos químicos de forma segura para evitar acidentes com todos que atuam no ambiente do laboratório e esses procedimentos devem seguir as seguintes
orientações conforme (COOPERE, [200-]):
• Substâncias químicas que reajam entre si, não devem ser armazenadas juntas, devendo então
ocorrer uma separação por grupos quimicamente incompatíveis, os quais devem ser separados entre si
o mais distante possível, usando barreiras físicas se necessário para garantir a segurança.
• As prateleiras utilizadas para o armazenamento das substâncias devem ser feita de material
resistente ao ataque dos produtos químicos. Os armários utilizados devem possuir uma altura que dispense o uso de escadas ou outros objetos para se alcançar as sustâncias armazenadas.
• Usar compartimentos secundários, tais como bandejas plásticas, para acomodar os recipien-
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tes.

• Substâncias químicas acondicionadas em recipientes de vidro deverão ser estocadas em estantes próximas do piso, bem como, os recipientes mais pesados.
• Resíduos químicos vencidos também chamados de passivos devem permanecer em sua embalagem original, adequadamente rotulado e condicionado em caixas de papelão devidamente identificadas.
• Substâncias corrosivas, ácidos e bases, devem ficar em armários e prateleiras próximo ao
chão, se possível com exaustão.
• Substâncias inflamáveis e explosivas devem ser armazenadas a grande distância das substâncias oxidantes. Solventes voláteis e inflamáveis devem ser guardados em armários refrigerados ou
com exaustão adequada e livres da possibilidade de ocorrência de faíscas.
• Os ácidos e bases mais fortes (mais concentrados) devem ficar embaixo e os mais fracos na
parte de cima.
• As substâncias incompatíveis com a água devem ser colocadas em locais longe da tubulação
de água.
Segundo (COOPERE, [200-]), os locais indicados para o armazenamento devem ser devidamente sinalizados, e apresentar as medidas de segurança.
8 - Transporte interno de Resíduos Químicos
Para realizar o transporte de forma correta é importante que o recipiente esteja devidamente
fechado e sem nenhum tipo de vazamento.
Para integridade física das pessoas que estiverem manuseando os recipientes é necessário a
utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), sendo esse manuseio e transporte realizado
em dupla. Os EPI’s usados nessa operação são: luvas, óculos de segurança, avental de algodão de
manga longa, calça e sapato fechado.
Outro fator importante nesse transporte é isolar a área do armazenamento utilizando faixas de
segurança. Caso não exista uma forma para auxiliar o transporte dos resíduos, os recipientes nunca
devem ser transportados em grandes quantidades de uma só vez, e nem abraçados junto ao corpo
(COOPERE, [200-]).
Quando existem grandes quantidades para serem transportadas, os recipientes devem estar
devidamente acondicionados em caixas de papelão, calçados com serragem ou papelão, ou acondicionados em engradados plásticos.
O trajeto utilizado para esse transporte deve ser livre de obstáculos para evitar acidentes.
9 - Tratamento dos Resíduos em Laboratórios
Nessa etapa sugere-se que, quando existam equipamentos e pessoas qualificadas para o tratamento dos resíduos, os mesmos sejam tratados para eliminar ou reduzir os riscos que possam apresentar, proporcionando um recolhimento e eliminação mais segura.
Adaptações em experimentos também são necessárias, pois podem auxiliar no tratamento
desses resíduos.
Alguns tratamentos dos resíduos em laboratórios envolvem os seguintes processos (DI VITTA
et al, 2012, ALBERGUINI, 2003, AFONSO, 2003):
I.
Neutralização: Usado em resíduos ácidos ou básicos, principalmente inorgânicos, como
soluções de ácido clorídrico, sulfúrico, nítrico, ou de hidróxido de sódio, potássio, etc.
II.
Redução: Usado no tratamento de resíduos oxidantes, como peróxidos e hipocloritos.
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III.
Oxidação: Usado no tratamento de resíduos redutores, como sulfitos e bissulfitos.
IV.
Precipitação: Usado principalmente para a remoção de cátions e de ânions de soluções aquosas,
como por exemplo, na remoção de mercúrio pela adição de sulfeto.
V.
Destilação: Usada principalmente para a recuperação de solventes orgânicos, como acetona,
etanol, hexanos, entre outros.
VI.
Degradação química: Usado para destruir uma substância química. É o que ocorre, por exemplo, quando se faz reagir acetato de etila com hidróxido de sódio.
VII. Biodegradação: Processo que faz uso de agentes biológicos para a destruição de uma substância química.
VIII. Processos oxidativos avançados: Baseado na geração de radical hidroxila (OH.), oxida compostos orgânicos complexos a moléculas mais simples. Pode ser utilizado, por exemplo, para propiciar
o reaproveitamento de sílica.
IX.
Adsorção: Processo utilizado para reter íons, normalmente de metais pesados presentes em
soluções aquosas. Pode ser efetuado pelo emprego de carvão ativo ou biomassa.
X.
Troca iônica: Usado para a remoção de íons de soluções aquosas.
Segundo Giovannini (2007), alguns tratamentos podem ser realizados fora de um laboratório,
por empresas ou instalações especializadas. Dentre eles:
I.
Tratamentos térmicos, como a incineração ou o co-processamento: Utilizados para a decomposição de resíduos orgânicos sólidos e líquidos, que são transformados principalmente em CO2 e
H2O em temperaturas superiores a 850ºC.
II.
Estabilização e solidificação: Processo apropriado para o tratamento de resíduos inorgânicos,
que são encapsulados em polímeros impermeáveis ou ainda fixados em matrizes de cimento ou silicatos.
III.
Tratamento de efluentes: Utilizado para remover diversas substâncias de efluentes líquidos, é
um tratamento feito em várias etapas, que podem incluir acerto de pH, precipitação, degradação, entre
outros.
10 - Coleta dos Resíduos Químicos Ativos
A coleta dos resíduos químicos ativos deve ser realizada paralelamente a etapa de segregação e
acondicionamento (COOPERE, [200-]). Essa etapa dever ser uma prática diária, sendo realizada logo
após o término de um procedimento prático.
Prioriza-se para essa etapa a utilização da tabela de incompatibilidade química, bem como, a
separação dos resíduos não perigosos, daqueles considerados perigosos, ou que devam ser encaminhados para destinação adequada.
Essa etapa está direcionada aos resíduos químicos que não devem ser descartados na pia e sim
direcionados ao descarte adequado.
11 - Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Resíduos Químicos
Finalmente nessa etapa, tem-se a destinação final de alguns tipos de resíduos que podem ser
liberados diretamente na pia e outros que precisam de um tratamento prévio antes de ser descartado na
mesma.
Uma definição geral sobre a destinação final ambientalmente adequada pode ser encontrada na
lei n° 12.305 em seu artigo 3º, inciso VII.
Tratando-se de resíduos perigosos, é importante verificar a possibilidade de reutilização ou reciclagem. Se a única opção for o descarte, verificar a possibilidade de submetê-lo a algum tratamento
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químico para minimização ou eliminação completa de sua periculosidade (COOPERE, [200-]). Nessa
situação empresas devidamente licenciada devem fazer o tratamento.
É importante lembrar que reagentes químicos vencidos e/ou contaminados que forem encaminhados para descarte deverão ser conservados em sua embalagem original, conservando todas as
informações contidas nos rótulos (COOPERE, [200-]).
Cabe salientar também que materiais de vidro quebrado ou trincado não podem ser descartados em sacos para lixo comum, devendo ser colocado em caixas de papelão específicas para esse fim,
para evitar ferimentos nas pessoas encarregadas da coleta (MACHADO, 2005).
E o mais importante: as substâncias químicas que não podem ser descartadas na rede de esgoto
devem ser coletadas por uma empresa especializada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho apresentou uma proposta demonstrada em etapas visando um correto gerenciamento de resíduos químicos no laboratório de química da Faculdade de Talentos Humanos – FACTHUS. O estudo foi baseado em outras universidades que já implementaram seus programas de gerenciamento.
Através de uma visita in loco, foi identificada a necessidade de se fazer um gerenciamento de
resíduos no laboratório da Facthus, assim como, a disseminação das informações desse correto gerenciamento entre os alunos, como forma de educação ambiental.
Através dos estudos para a realização dessa proposta, identificou-se a complexidade do assunto, que abrange ética, conhecimento e comprometimento para evitar riscos à saúde e ao meio
ambiente. Dessa forma, a melhor maneira de realizar essa proposta, é a conscientização de todos os
envolvidos, onde os professores, técnicos e alunos abracem a causa em relação a toda metodologia
descrita no trabalho sobre o correto gerenciamento de resíduos, passo a passo, colocando em prática
a proposta, fazendo do laboratório um ambiente seguro, que não ofereça perigo em suas ações e nem
prejuízos ao meio ambiente.
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RESUMO - Quando se fala em cultivo de cana de açúcar o Brasil ocupa o primeiro lugar, sendo
aproximadamente 5 milhões de hectares de área plantada. Devido à essa grande demanda houve a necessidade da mecanização da colheita da cana de açúcar. Existem vários tipos de cortes, as colhedoras
de cana-de-açúcar utilizam o corte por impacto. As ferramentas utilizadas para o corte são muito exigidas e sofrem rápida depreciação. Os danos causados pela colheita mecanizada além de afetar negativamente o resultado da produção, pode também afetar a colheita seguinte. Este trabalho baseia-se no
estudo da construção de faca serrilhada auto afiavel, esta faca propõe um padrão de corte melhorado,
amenizando o abalo de soqueira, o arranquio de soqueira e toco estilhaçado. No desenvolvimento do
projeto levou-se em consideração: o aço e sua microestrutura - neste projeto utilizou-se o aço SAE
5160 - e o tratamento térmico ambos com papel de grande significância dentro de projetos. O objetivo
foi o de aferir resultados sobre vida útil da faca, qualidade do corte da soqueira e a comparação da faca
convencional e a faca serrilhada auto afiavel.
Palavras-chaves: Corte de Base; Soqueira; Tratamento Térmico; Faca Serrilhada.
Introdução
Quando se fala em cultivo de cana de açúcar o Brasil ocupa o primeiro lugar, sendo aproximadamente 5 milhões de hectares de área plantada. Pode-se afirmar que a produção canavieira para
açúcar e álcool é responsável por uma grande movimentação econômica em território nacional.
Devido à grande demanda houve a necessidade da mecanização da colheita da cana de açúcar, esta
mecanização vem crescendo aceleradamente e possui a grande vantagem, de não necessitar realizar
a queima da palha da cana antes da colheita. Segundo MAGALHÃES e BRAUNBECK (1998) tem
crescido nos últimos anos, por parte dos ambientalistas, a exigência de que a colheita de cana-deaçúcar seja realizada sem a queima, o setor político reforça essa atitude, à medida que a demanda por
investimentos de capital em outros setores tecnológicos exige um melhor controle da qualidade do ar.
No estado de São Paulo que é o maior produtor da cana de açúcar no Brasil, por fatores ambientais e de
saúde pública existe o Decreto Estadual n° 42.056 que visa a eliminação da queima da cana. Esta situação acaba por forçar o corte mecânico, porém este ainda se encontra com deficiências tecnológicas.
As ferramentas utilizadas para o corte são muito exigidas e sofrem rápida depreciação, diretamente proporcional a abrasividade do solo e profundidade de corte o que gera a necessidade de troca
das mesmas com certa frequência. De acordo com NUSSIO & SCHMIDT (2006), a perda na eficiência
do corte prejudica as touceiras por esmagamento e por maceração de colmos, promovendo remoções
indevidas.
Este trabalho baseia-se no estudo da construção de faca serrilhada auto afiavel modelo G8 que
tem o intuito de solucionar o problema supra citado. Esta faca propõe um padrão de corte melhorado,
amenizando o abalo de soqueira, o arranquio de soqueira e toco estilhaçado, exigindo menos do implemento e revelando uma relação custo benefício atrativa, já que a mesma possui incremento de 20% da
sua vida útil gerando economia e melhoria de corte.
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A realização deste trabalho poderá contribuir para aperfeiçoar o corte de base na colheita mecanizada de cana de açúcar aumentando os benefícios e reduzindo custos.
O presente trabalho traz o desenvolvimento e resultados técnicos de pesquisa realizada em
campo sobre faca serrilhada auto afiavel. Tendo como foco os seguintes itens: vida útil da faca, qualidade do corte da soqueira e a comparação da faca convencional e a faca serrilhada auto afiavel.

A CANA DE AÇÚCAR E A COLHEITA MECANIZADA
Os anos 80 foi marcado pelos movimentos e conquistas dos direitos trabalhistas e também por
algumas mudanças na legislação brasileira. O corte de cana manual causa grande desgaste físico no
trabalhador e as mudanças ocorridas fizeram com que se intensificasse a colheita da cana de forma
mecanizada
COSTA NETO (2006) pontua que a mecanização da colheita de cana-de-açúcar é inevitável,
pois uma colhedora equivale a 100 cortadores. O corte mecanizado é realizado com mais frequência
por colhedeiras automotrizes. MAGALHÃES e BRAUNBECK (1998) descreve dois tipos de colhedeiras existentes sendo uma para cana-de-açúcar picada e outra para cana-de-açúcar inteira. A colheita
da cana no Brasil é realizada com a cana-de-açúcar picada.
Atualmente a colheita da cana de açúcar é realizada parcial ou totalmente mecanizada, agilizando o processo de colheita e o tornando economicamente eficaz. Além disto a mecanização se faz
necessária devido a cana precisar ser colhida crua, pois hoje existem leis que proíbem a queima da cana
por fatores ambientais. Com a mecanização evita-se as queimadas e aproveita-se o palhiço. BRAUNBECK (2006) diz que o palhiço é aproveitado para geração de energia e cobertura vegetal para agricultura convencional ou orgânica. REIS (2009) cita que existem algumas desvantagens na colheita
da cana de modo mecanizado como a exigência de mão de obra especializada (diferente da colheita
manual), redução na qualidade da matéria-prima (impurezas), e perdas qualitativas e quantitativas.
O Corte de Base
De acordo com MELLO & HARRIS (2003), as colhedoras realizam o corte basal da cana por
impacto, usando discos rotativos com múltiplas lâminas (facas), auxiliado por um rolo defletor que
empurra a cana para frente antes de cortá-la e facilita a alimentação pelos rolos alimentadores.
FERNANDES e IRVINE (1986), afirma que as perdas do material colhido no processo de colheita estão no material não colhido ou seja, no desponte e corte basal. NEVES (2003), cita que existem
perdas visíveis e invisíveis. Sendo que as perdas visíveis podem ser visualizadas facilmente, como
canas-de-açúcar inteiras, rebolos e tocos resultantes da altura do corte basal. A definição para perdas
invisíveis são aquelas impossíveis de serem levantadas diretamente no campo, caracterizadas na forma
de caldo, serragem e estilhaços de cana, resultantes do corte mecanizado. De acordo com UENO e
IZUMI (1995) as perdas na colheita mecanizada estão em torno de 10 a 15 % quando a cana-de-açúcar
é colhida sem queima previa.
Os danos causados pela colheita mecanizada além de afetar negativamente o resultado da
produção, pode também afetar a colheita seguinte. MELLO & HARRIS (2003), cita que a deflexão
realizada pelo rolo defletor e o corte de base são responsáveis por danos na cana colhida e na soqueira,
causando grande volume de perdas, tanto de massa como por deterioração, além de facilitar o ataque
de fungos e doenças na soqueira.
STUPIELO & FERNADES (1984), define que o “bom corte” é dado aos rebolos que não apresentam sinais de dilaceração, causados pelas facas do corte basal ou pelas do rolo picador, ou esmaga85

mento, causado pelos rolos alimentadores sendo estes fatores fundamentais, pois o tamanho médio e a
natureza do corte são determinantes em termos de qualidade.
Existem vários tipos de cortes, as colhedoras de cana-de-açúcar utilizam o corte por impacto.
Esse corte segundo CHANCELLOR (1957) ocorre onde a reação necessária da força de corte é providenciada pela inércia da planta sustentada pelo solo, ou seja a força predominante é normal ao perfil
da lâmina. A colhedora corta os colmos em sua base pelo impacto de múltiplas lâminas montadas em
dois discos rotativos. Essas laminas podem ser lisas ou serrilhadas.
CHANCELLOR (1957) concluiu que a energia consumida para o corte, usando um perfil liso
é maior do que quando se usa o serrilhado ou mesmo serras dentadas. MELLO (2011) diferencia a
serra de serrilhado, o dente de serra possui o bordo cortante transversal à ponta e ocorre a formação
de cavaco, enquanto que o serrilhado há uma borda cortante entre os dentes, ocasionando um corte
constante, portanto não remove material.
O Aço e o Processo Térmico
ZEPTER (2007) pontua que o aço tem papel de grande significância dentro de projetos estruturais e mecânicos, existindo uma grande variedade de tipos de aços com diferente aplicabilidade por
ter elevada tenacidade à uma boa qualidade de forjaria e usinagem.
Segundo QUEIROZ (1987) apud MUSETTI E NIEMYER a produção de aços é dívida em 4
setores sendo eles: aços rápidos; chapas, tiras e fitas de aços inoxidáveis e/ou aços de alta liga; chapas
tiras e fitas de aço silício, com propriedades magnéticas e aços de liga média de carbono; aços liga e
carbono especiais predominantes em barra.
Elementos de liga como silício, manganês, fósforo e enxofre estão sempre presentes nos aços
mais comuns, sendo o carbono o principal elemento da composição do aço. Alguns destes elementos
servem como desoxidante e/ou dessulfurante na fabricação do material. CHIAVERINI (1986), diz que
normalmente, esses elementos, nos teores que são encontrados, pouco influenciam nas propriedades
do aço.
O aço SAE 5160 é similar ao aço ABNT 5160, esse aço possui boa temperabilidade e é temperável com óleo médio carbono ao cromo- manganês. (ZEPTER, 2007). CHIQUETI (2009) concluiu
que o aço SAE 6150 é menos suscetível a trincas e distorções que o aço SAE 5160 e aconselha que
quando possível realizar a substituição, devido a menor probabilidade de trinca. As propriedades deste
aço podem ser melhoradas através do tratamento térmico de tempera e austempera.
O tratamento térmico é um processo onde o aço é aquecido ou resfriado com a finalidade de se
alterar a sua microestrutura, mantendo o formato original do produto. A austenização é a temperatura
ideal para se realizar a tempera. SMITH (1991) cita que a temperatura de austenização indicada para
o aço SAE 5160 deve estar situada em 800-845 °C. Após a peça atingir esta temperatura realiza-se
o seu resfriamento imediato, que pode ser em agua, agua e sal ou óleos, estas peças ainda podem ser
revenidas. Este processo faz com que a microestrutura Austenitica da peça se modifique para microestrutura Martensita adquirindo assim maior resistência mecânica. No processo de austempera a peça é
mergulhada em um banho de sais fazendo com que o resfriamento da peça ocorra de forma mais lenta,
inibindo a formação de Perlita e Ferrita e induzindo a formação de Bainitita. A Bainita é uma estrutura
que possui maior tenacidade portanto reduzindo a possibilidade de trincas e quebras.
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MATERIAIS E METODOS
O projeto foi desenvolvido no município de Guaíra no estado de São Paulo, em uma fazenda
de propriedade de uma usina de açúcar e álcool. Utilizou-se uma colhedora automotriz de cana picada
JOHN DEERE MODELO 1470. Foram avaliados dois talhões colhidos simultaneamente, nos quais se
encontravam as variedades SP791011 e BR845257 Avaliou-se o custo benefício das facas serrilhadas
comparando a durabilidade, viabilidade, precisão e estabilidade. Este ensaio adotou-se a metodologia
adaptada de KROES (1997), citada por MELLO & HARRIS (2003), onde os danos causados às soqueiras nos intervalos de desgaste foram avaliados, quantificados e considerados em três níveis: Sem
Danos (SD), Danos Periféricos (DP) e Fragmentados (FR). No comparativo agronômico comparou-se
a qualidade do corte da soqueira em três aspectos: abalo de soqueira, arranquio de soqueira e estilhaço
de base.
A fabricação da faca seguiu os seguintes processos:
• Corte/ furação: neste processo utilizou-se as barras chatas do material especifico SAE 6150
ou 5160. As peças foram cortadas e furadas em uma prensa de freio-ficção de 200 tons, onde em cada
corte, a matriz cortou e fez 6 furos. Foram necessários 2 colaboradores onde um alimentou a máquina
e outro operou a mesma.
• Forjaria: neste processo foram utilizadas as peças do processo anterior, que foram aquecidas
a 1000 °C em um forno rotativo continuo, onde o tempo de aquecimento por peça foi de 1 hora, após
aquecida a peça foi para uma prensa de fricção de 250 – 400 tons, onde foi conformado a serrilha da
peça. Esta faca diferente das facas convencionais, foram forjadas com angulações nos dentes ao longo
da faca. Após forjadas, as facas foram acondicionadas em uma caixa de resfriamento por 24 horas evitando que o material adquirisse dureza.
• Fresagem: neste processo iniciou-se o processo de afiação, usando uma fresa para remover o
excesso de material proveniente do processo de forjaria.
• Afiação/ retifica: neste processo aconteceu a afiação da faca, onde as serrilhas se apresentam,
as facas foram fixadas em uma mesa magnética giratória onde um rebolo toca sua superfície, criando
atrito fazendo a afiação dos dentes
• Escovação / vazamento dos dentes: neste processo utilizou-se uma máquina de esmeril/escova, equipada com escovas de aço, onde foram limpos os dentes da serrilha, deixando a faca pronta
para o processo de tratamento térmico.
• Tratamento térmico: COLPAERT (2008), cita que omodo mais comum de alterar as propriedades mecânicas, físicas e mesmo químicas dos aços é através do emprego de tratamento térmico.
Neste processo a faca foi aquecida a 800 °C e resfriada em um forno tipo MAR-TEMPERA COM
SAIS DE NITRETO a 318 °C, adquirindo propriedades de dureza e ductilidade 40% superior ao processo de tempera convencional. Outro ponto importante é que este processo de tempera não possui a
etapa de revenimento, pois a peça já faz o seu alivio de tensão no momento em que atinge sua curva
de transformação molecular descansando dentro do forno de sais. Após saírem do forno elas ficam
suspensa no ar em temperatura ambiente decantando os sais em um recipiente.
• Banho protetivo: finalizado o processo de fabricação das facas, elas passaram por um banho
de imersão em um óleo protetivo aquoso a base de levedura de soja.
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Fig. 1 – Foto da Faca Serrilhada G8 Finalizada.
Fonte:Arquivo do autor.

RESULTADOS
Foram obtidos os seguintes resultados:
Em relação ao Arranquio de soqueira o gráfico 1 apresenta informações que foram obtidas pela
média geral das duas facas avaliadas:

Gráfico. 1 – Arranquio de Soqueiras
Fonte:Arquivo do autor.
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Em relação ao Abalo de Soqueira, o gráfico 2apresenta a quantidade de soqueiras abaladas que
são encontradas dentro da área do levantamento. São consideradas soqueiras abaladas aquelas que
apresentam pouca ou nenhuma chance de brotação. Os resultados também são associados a hora de
trabalho do equipamento e são apresentadas em porcentagem [%].

Gráfico 2 – Abalo de Soqueira
Fonte:Arquivo do autor.

Em relação a Base de Corte Estilhaçada (toco estilhaçado), ao compararmos a faca serrilhada
com a convencional colhemos os seguintes dados apresentados no gráfico 3 sobre a redução de tocos
estilhaçados:

Gráfico 2 – Toco Estilhaçado
Fonte:Arquivo do autor.
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A caracterização microestrutural por microscopia óptica teve como principal objetivo a verificação das principais diferenças microestruturais e verificação de possíveis mudanças ocorridas na
microestrutura das facas, decorrente da variação do tratamento térmico e da sequência do processo de
fabricação.
Perdeu-se diversas facas por motivo de Quebra e Micro Trinca, resultando em prejuízo expressivo. Foi identificada a Micro Trinca um pouco tarde, porém, após diversos testes para identificação da
mesma. Utilizou-se 9 facas que foram analisadas desde o início do processo com o Método Revelador
e a cada processo que a faca passou repetiu-se o método para identificar qual processo estava causando
a Micro Trinca.
Dividiu-se a faca que apresentava Micro Trinca em três partes, a fim de verificar se havia
variação de granulação, e a faca foi enviada a uma empresa de Análise metalográfica. A análise feita
comprovou que o problema é no momento do aquecimento da peça no Forno a Óleo, na ponta que foi
cortada identificou-se a Granulação Fina N° 5 a 6, que, de acordo com a tabela 1 ficou em uma temperatura e tempo correto dentro do forno sendo a ponta voltada para o rumo da janela do forno, onde
há mais perda de caloria.
Analisando a ponta que quebrou por apresentar Micro Trinca e o centro da faca, identificou-se a
Granulação Grosseira Nº. 4 a 5, que, também de acordo com a tabela 1, recebeu alta temperatura dentro
do forno de Aquecimento a Óleo e estaria voltada para o centro do forno, onde o aquecimento é maior
devido ao Ejetor de óleo estar voltado para o centro.

90

Realizou-se mais 11 análises em amostras e todas apresentaram Granulação grosseira. Todas
as amostras apresentaram Microestrutura Bainitica³, confirmando tempo correto dentro do banho de
Austempera com resfriamento correto, confirmando mais uma vez que a causa da Micro Trinca e quebra foi o aquecimento irregular da peça. A tabela 2 apresenta a microestrutura das facas em relação ao
tempo do banho de resfriamento.

A faca foi avaliada de forma individual onde montou-se na colhedora 10 facas, que foram
numeradas e montadas no disco em sequência horaria, levando-se em consideração intercorrências
como: quebra da faca provocada por corpo estranho no canavial (pedra, toco) e a qualidade de corte
no início meio e final de sua vida útil.
O teste foi realizado durante 6 dias e 4horas (148 horas), em períodos diurnos e noturnos sendo
que dentro destas 148 horas foram avaliadas a vida útil das facas, as toneladas colhidas e o número de
facas consumidas neste período. A tabela 3 descreve os resultados obtidos ao utilizar-se a faca conven91

cional e a faca serrilhada.

tem-se:

Considerando o custo da faca serrilhada ser de 15 reais e o da faca convencional de 9 reais,
Ganho = 1-(13*15) /(50*9 )= 0,56 = 56%, ou seja obtém-se ganho de 56%.

Através dos testes realizados pode-se comprovar que, a faca serrilhada na avaliação agronômica a redução de abalo de soqueiras foi expressiva chegando a média geral de 73%. Tratando-se do arranquio de soqueira a redução foi de 19%. As estimativas de estilhaços e tocos estilhaçados foram de
16%.
É importante ressaltar que a faca convencional por possuir um desgaste precoce precisa ser
trocada diariamente, nesta avaliação os operadores das colhedoras trocavam as facas no início do dia,
o levantamento era executado durante o dia, sendo assim não obtivemos o resultado da mesma durante
o turno da noite onde está se encontra no seu pior estado de desgaste.
Outro dado importante é a redução da pressão do corte de base. Essa redução é importante para
a máquina pois exige-se menos da mesma evitando problemas mecânicos, diminuindo o seu desgaste e
facilitando a sua operação. A máquina que operava com a faca convencional a pressão foi de 1100 Psi,
enquanto que na máquina que operava com a faca serrilhada a pressão foi de 900 Psi, portanto houve
a redução de 200 Psi, ou seja de 22,22% de redução de pressão do corte de base.
Conclusão
Pode-se concluir que comparado aos modelos convencionais, a faca serrilhada tem o índice
de40% menor, de bases estilhaçadas, tem melhor qualidade e estabilidade proporcionando maior área
de operação. Resultou ainda em otimização das facas, que tiveram a vida útil aumentada em relação às
convencionais. Também apresentaram diminuição significativa da vibração na colhedora, por conta do
atrito das facas com a base.
Enfim pode-se concluir que a faca serrilhada quando comparada a convencional tem desempenho melhor em todos os requisitos testados.
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RESUMO - Tendo em vista o cenário competitivo e a necessidade de desenvolvimento gerencial para
acompanhar e gerar as mudanças desejadas no ambiente organizacional, propõe-se um estudo acerca
da gestão de competências gerenciais no intuito de contribuir para a reflexão dessa problemática. A
gestão de pessoas vem passando por amplo processo de transformação, na medida em que os sistemas
tradicionalmente utilizados como referencial - centrados em cargos - vêm demonstrando fragilidades
diante do ambiente turbulento e mutável pelo qual vêm passando as organizações. A proposta deste
artigo consiste na apresentação de um modelo capaz de delimitar a gestão de pessoas de forma integrada, a despeito das pressões ambientais, estruturado a partir do conceito de competências. O objetivo
deste ensaio é discutir até que ponto a gestão de competências e a gestão de desempenho constituem
em tecnologias gerenciais. Assim como, identificar, caracterizar a gestão de competências e analisar a
contribuição de elementos (conceitos, princípios e práticas) na dimensão humana da organização, por
ser considerada como fundamental e diferencial para o sucesso da organização, tomando-se por base
a investigação e a exploração da realidade das práticas desse modelo de gestão de uma organização
bancária. Em seguida são realizadas, uma revisão de literatura e uma análise crítica sobre os conceitos
de gestão de desempenho e gestão de competência, suas origens e aplicação no campo organizacional.
Também são discutidas as semelhanças e diferenças entre os conteúdos desses conceitos, sendo possível observar mais semelhanças do que diferenças entre eles, pois tratam de instrumentos complementares e que fazem parte de um mesmo processo, de gestão estratégica de recursos humanos, utilizado
pelas organizações contemporâneas, em busca de competitividade. Ao final, lista-se os principais resultados eficientes do modelo de gestão de competência realizados na instituição bancária analisada.
Palavras-chaves: Gestão de competências. Gestão de desempenho. Gestão integrada de performace
e potencial.
Introdução
A sociedade contemporânea está atravessando um período de grandes transformações sociais,
econômicas, políticas e culturais, que resultam num processo de reestruturação produtiva. Nas organizações, o impacto dessa reestruturação materializa-se por intermédio de processos de racionalização
organizacional e técnica. A intensa e crescente competição em âmbito mundial trazem como conseqüência o desenvolvimento e a incorporação ao ambiente empresarial, de novas tecnologias e modelos
de gestão. Configura-se como desafio às organizações desenvolver e utilizar instrumentos de gestão
que lhes garantam certo nível de competitividade atual e futuro.
Em virtude das mudanças que vêm ocorrendo no ambiente empresarial, surge um movimento
de transformação e renovação, marcado por crises e rupturas. O setor de Recursos Humanos, que antes
era preso a sua área específica, está migrando para todas as áreas da empresa. No cenário competitivo
marcado pelo estresse e grande velocidade de mudanças, os Recursos Humanos tornam-se fundamentais em uma organização. A capacidade, o talento e a determinação dos funcionários e empresários,
antes esquecidos com a super valorização da análise de números, hoje ocupa lugar de destaque nas organizações. A forma de gerir pessoas tem se aprimorado lado a lado com as diversas práticas de gestão
empresarial, surgindo assim um novo conceito dentro da Administração de Recursos Humanos – O
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Sistema de Gestão de Pessoas por Competências.
Visto que a Gestão de Pessoas por Competências visa fornecer à empresa, ou seja, aos seus
gestores, uma metodologia lógica para a condução da gestão de seus Recursos Humanos, metodologia
esta que mantém o foco nas pessoas e no seu desempenho e conseqüentemente nos resultados empresariais, ela tem também como objetivo alavancar resultados imediatos e garantir um desenvolvimento
sustentável em longo prazo. Em busca dos resultados empresariais, tal gestão deve estar alinhada com
os objetivos e metas da empresa bem como a sua missão, visão, valores e estratégias.
As propostas para obtenção de vantagem competitiva parecem caminhar para uma mesma
direção: gestão estratégica de recursos humanos (Kamoche, 1996; Taylor, Beechler & Napier, 1996);
gestão de competências (Prahalad & Hamel, 1990; Heene & Sanchez, 1997); gestão de desempenho
(Edwards & Ewen, 1996); acumulação do saber (Arrègle, 1995; Wright et al., 1995); e gestão do capital intelectual (Stewart, 1998). Percebe-se nestas proposições a ênfase dada às pessoas como recurso
determinante do sucesso organizacional.
Neste contexto, é possível visualizar a gestão de competências e a gestão de desempenho como
novos instrumentos que fazem parte de um mesmo movimento, voltado para oferecer alternativas
eficientes de gestão às organizações. Busca-se, nesta pesquisa, discutir o surgimento, a evolução e as
principais características e aplicação prática da gestão de competências e da gestão de desempenho, de
uma instituição bancária em sua gestão integrada de performace e potencial demonstrando que esta é
um dos principais aspectos para o desenvolvimento das pessoas.
Segundo Fleury e Fleury (2001), os maiores desafios da Área de RH na gestão da competência
consistem em fazer parte também de um sistema maior na gestão organizacional. Em sua maioria, os
líderes das demais áreas e a alta administração estão trabalhando nos três pilares básicos: estratégia de
negócio, capacidade organizacional e prática de RH. Este desafio tem como referência a estratégia da
organização e direcionamento de suas ações nos subsistemas dos recursos humanos para a captação e o
desenvolvimento das competências individuais. Num enfoque do passado, a Área de RH não promovia
mudanças, não inovava e não as identificava e, além disso, desconhecia o perfil do profissional adequado, mas essa prática não é mais aceitável. O valor do capital humano de uma empresa precisa ser
um diferencial inovador para que ela cresça e conquiste vantagem competitiva no mercado e diante de
uma situação crítica possa superar a crise. Diante do exposto, o problema da pesquisa fica evidenciado
no questionamento da contribuição dos elementos: esforços dos colaboradores; desempenho pessoal;
reconhecimento dos esforços individuais; transparência nos objetivos e metas, e mudança dos processos de RH no sucesso na gestão de competência e desempenho de uma organização bancaria.
Pretende-se, dessa forma, contribuir para o debate teórico e prático em torno do tema e apresentar uma proposta de releitura de conceitos. Pois o desenvolvimento de competências gerenciais
possibilita que as práticas organizacionais sejam direcionadas para uma gestão mais efetiva e propícia
à estratégia competitiva da empresa. Nesse sentido, a questão de atitudes mais apropriadas à nova
realidade proposta é chave para o aprimoramento das práticas de trabalho e para o envolvimento de
todas as pessoas na organização. Trata-se de uma área que, apesar de reconhecida importância, tem
sido pouco desenvolvida nas organizações, prevalecendo à clássica visão da qualificação profissional.
GESTÃO DE COMPETÊNCIAS
A Gestão de Competências
Tendo em vista as mudanças no cenário competitivo e a necessidade constante de capacitação
do quadro gerencial para acompanhar e gerar essas mudanças, a questão das competências vem despertando o interesse tanto da área acadêmica como gerencial.
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Neste contexto, o desenvolvimento de competências possui um papel significativo na medida
em que contribui para a formação das pessoas e para a mudança de atitude em relação às práticas de
trabalho, ou mesmo para a percepção da realidade, buscando agregar valor à organização. Conforme
Coopers e Lybrand (1997), o processo de mudança só ocorre quando muda a forma de pensar e agir
dos membros da organização.
Apesar da noção de competência não ser um termo novo, existe uma diversidade de conceitos,
implicações e mesmo noções distintas de competência que causam muitas dúvidas em relação a sua
compreensão e aplicabilidade.
Neste capítulo, apresentam-se o surgimento e evolução dos conceitos de competência; as diferentes abordagens; críticas e reflexões. Conforme Boterf (1999) trata-se de um conceito em construção.
Surgimento e Evolução de Conceitos
No fim da idade média, a expressão competência era associada basicamente à linguagem jurídica. Dizia respeito à faculdade atribuída a alguém ou a uma instituição para apreciar e julgar certas
questões. Conforme Isambert-Jamati (apud Brandão e Guimarães, 1999). Mais tarde, o conceito de
competência passou a ser utilizado de forma mais genérica, para qualificar o indivíduo capaz de realizar determinado trabalho (Isambert-Jamati, 1997).
No contexto gerencial, o conceito de competência começou a ser construído com Richard Boyatizis. Segundo Wood e Payne (1998,), “Boyatizis foi a primeira pessoa a usar o termo competência”.
Seu livro, The Competent Manager: a Model for Effective Performance iniciou o debate acerca do
tema competências.
Após estudar diversos autores verificam-se controvérsias também sobre termo “competências”
na literatura. Existem propostas, das mais antigas às mais novas. Esta variedade, ao mesmo tempo em
que dificulta o estabelecimento de uma visão conceitual dominante que normalize as propostas e as
permita comparar entre si, também suscita a criatividade na formulação de novas abordagens, partindo
de visões mais amplas ou mais restritas, ou simplesmente, diferentes de competência.
Ao definirem competência, Magalhães et al. (1997), por exemplo, fazem alusão aos atributos
necessários para o exercício de um cargo, partindo do pressuposto de que o conteúdo do cargo é relativamente estável e pode ser prescrito. Segundo esses autores, competência diz respeito ao “conjunto
de conhecimentos, habilidades e experiências que credenciam um profissional a exercer determinada
função”. Trata-se de uma abordagem que parece restringir o conceito às questões técnicas relacionadas
ao trabalho e à especificação do cargo.
Sparrow & Bognanno (1994), ao tratarem do mesmo tema, fazem menção a um repertório de
atitudes que permitam ao profissional adaptar-se rapidamente a um ambiente cada vez menos estável,
fazer uso produtivo do conhecimento, e ter uma orientação para a inovação e aprendizagem permanentes. Segundo eles, competências representam atitudes identificadas como relevantes para obtenção de
alto desempenho em um trabalho específico, ao longo de uma carreira profissional, ou no contexto de
uma estratégia corporativa.
Existem, ainda, autores que definem competência não apenas como um conjunto de qualificações que o indivíduo detém. Para estes, é necessário também colocar em prática o que se sabe, ou seja,
mobilizar e aplicar tais qualificações em um contexto específico. Dutra, Hipólito & Silva (1998), por
exemplo, definem competência como a capacidade de uma pessoa gerar resultados dentro dos objetivos organizacionais. Para Ropé & Tanguy (1997), um dos aspectos essenciais da competência é que
esta não pode ser compreendida de forma separada da ação.
Durand (1998), seguindo as chaves do aprendizado individual de Pestalozzi , head, hand and
heart (cabeça, mão e coração), construiu um conceito de competência (ver Figura 1), baseado em três
dimensões - Knowledge, Know-How and Attitudes (conhecimento, habilidade e atitude) -, englobando
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não só questões técnicas, mas, também, a cognição e atitudes relacionadas ao trabalho. Neste caso,
competência diz respeito ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e necessárias à consecução de determinado propósito.

Figura 1 – As três dimensões da competência.

De acordo com Mcclelland (1973), competência é uma característica subjacente a uma pessoa
que é casualmente relacionada com desempenho superior na realização de uma tarefa ou uma determinada situação. Diferenciava assim competência de aptidão (talento natural da pessoa o qual pode vir a
ser aprimorado), habilidade (demonstração de um talento particular na prática) e conhecimento (o que
as pessoas precisa saber para desempenhar uma tarefa) (Mirabili,1997). Estes elementos isoladamente
não se igualam à competência, mas sim quando associados.
O conceito de competência individual, portanto, vai além do conceito de qualificação: “referese à capacidade da pessoa assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho, ser responsável e ser reconhecido por isso”.(Zarifian,
1994).
A competência está associada a: saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e
complexos, saber aprender, saber engajar, assumir responsabilidades, e ter visão estratégica. Para a organização, as competências agregam valor econômico e valor social para o indivíduo. (Fleury e Fleury,
2001). Para compreender o conceito de competência, é preciso incorporar a noção de entrega, ou seja,
aquilo que a pessoa realmente pode entregar à organização. (Dutra 2001).
Na visão de Ulrich (2004) as competências organizacionais podem ser analisadas no âmbito
técnico e social, nos níveis individual e organizacional. Uma competência organizacional permite a
empresa transformar seu know-how técnico em resultados e surge quando a empresa explora a combinação de habilidades de seus indivíduos.
As competências em uma organização são relacionadas por ZARIFIAN (2001) ao processo
de trabalho de operações produtivas, da seguinte forma: Competências sobre processo; Competências
técnicas; Competência sobre a organização; Competências de serviço e Competências sociais.
No nível estratégico, Prahalad e Hamel (1997) definem as competências essenciais como a
capacidade de combinar, misturar e integrar recursos em produtos e serviços. O trabalho dos autores
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permite compreender como os conhecimentos e habilidades desenvolvidos historicamente pelas organizações possibilitam a atuação estratégica que fundamenta a competitividade das empresas. Para
os autores, a competência essencial está associada a um processo sistemático de aprendizagem, que
envolve descoberta, inovação e capacitação de recursos humanos. É o conjunto de habilidades e tecnologias que habilitam uma organização a proporcionar um beneficio particular para os clientes. Deve
oferecer reais benefícios aos consumidores, ser difícil de imitar e prover acesso a diferentes mercados.
Para compreender a inserção da gestão por competências em uma organização, é necessário
ampliar a análise sobre sua formação e compreender que há uma inter-relação entre elas, nos níveis
estratégico, organizacional e individual. De acordo com Fleury (2001), a organização define sua estratégia e as competências necessárias para implementá-la em um processo continuo de aprendizagem,
não existindo ordem de precedência neste processo e sim um circulo virtuoso.
Neste contexto, as capacidades de vanguarda e críticas oferecem o referencial para as centrais
e complementares, que são traduzidas nos processos e equipes das empresas. Tais dimensões são interdependentes, pois, não raras vezes, a exposição ou adoção de determinado comportamento exige
do indivíduo a detenção de conhecimentos e técnicas específicas. Da mesma forma, para utilizar uma
habilidade presume-se que a pessoa tenha conhecimento a respeito de determinado processo. Durand
(1999) acrescenta, ainda, que o desenvolvimento de competências se dá por meio da aprendizagem
individual e coletiva, envolvendo simultaneamente as três dimensões do modelo, isto é, pela assimilação de conhecimentos, integração de habilidades e adoção de atitudes relevantes para um contexto
organizacional específico ou para a obtenção de alto desempenho no trabalho. Abordagens como essas parecem possuir aceitação mais ampla tanto no ambiente empresarial como no meio acadêmico, à
medida que procuram integrar aspectos técnicos, sociais e atitudes relacionadas ao trabalho.
Gestão por Competências e Gestão por Desempenho
Este item discute o conceito de Gestão por Competência (GC) e de Gestão de Desempenho
(GD), na visão de Brandão e Guimarães (2001). A escolha de Brandão e Guimarães se deve ao fato
deles apresentar um estudo relevante sobre a Gestão por Competência e Desempenho. Webster (1981)
e Ferreira (1975) também contribuem com o tema. O dicionário Webster (1981: 63) define competência, na língua inglesa, como:
Qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento,
habilidade ou força para determinada atividade. (The quality or State of being functionally adequate
or having sufficient skill or strength for a particular duty).
Ferreira (1975) traz uma definição semelhante: “capacidade para resolver qualquer assunto,
aptidão, idoneidade”. A noção de competência é encontrada com inúmeros significados. Um deles
muito utilizado na Área de RH é: o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que afetam a
maior parte do trabalho de uma pessoa. São conhecimentos que se relacionam com o desempenho no
trabalho; a competência pode ser identificada quando comparada com padrões estabelecidos e desenvolvida por meio do treinamento. Em suma, a competência como fonte de valor para o indivíduo e para
a organização, representa um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar,
transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor
social ao indivíduo. Essa competência adquirida por meio de treinamento ou capacitação desenvolve
habilidades que contribuem para o processo de formação do indivíduo. Muitas empresas têm recorrido
à utilização de modelos de GD. Um desses modelos, sugerido por Ienaga (1998) permite identificar
o gap (lacuna) de competências da organização. Esse processo interessa à pesquisa, uma vez que
consiste em estabelecer os objetivos e as metas a serem alcançadas segundo a estratégia adotada pela
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empresa e depois identificar as lacunas existentes (Figura 02).

Figura 2 – Identificação do gap de competências.

Esse modelo fornece base para importantes decisões, tais como reestruturação das estratégias,
demissões, recompensas, entre outras.
Em relação à GD, é importante destacar que o desempenho é mais do que simplesmente executar tarefas. A GD questiona os meios de mensuração do desempenho dos funcionários, embora seja
esta uma discussão complexa, não sendo objeto de estudo deste trabalho.
Passando a um nível mais estratégico das competências organizacionais para o nível da formação das competências do indivíduo, procura-se categorizá-las em três grandes blocos, que envolvem a
relação do indivíduo com toda a empresa, em uma perspectiva sistêmica:
− Competência de negócio: competência relacionada à compreensão do negócio, seus objetivos na relação com o mercado, clientes e competidores, assim como com o ambiente político e social;
exemplo: conhecimento do negócio, orientação para o cliente.
− Competências técnico-profissionais: competências específicas para certa operação, ocupação ou atividade, como por exemplo: desenho técnico, conhecimento do produto, finanças.
− Competências sociais: competências necessárias para interagir com as pessoas, como por
exemplo: comunicação, negociação, mobilização para mudança, sensibilidade cultural, trabalho em
times.
Todas essas competências dependem da aprendizagem e este é um processo natural e complexo
que leva à construção de memórias. Aquilo que se aprende e depois se esquece é como se nunca tivesse
acontecido. Ora, pode-se aprender lendo, ouvindo, errando, na prática, na vivência de situações e observando os outros; são inúmeras as formas de se aprender e a competência advém da aprendizagem. O
processo e desenvolvimento de competências podem ocorrer através da educação formal e continuada
das experiências profissional e social (Figura 3).
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Figura 3 – Processo de desenvolvimento de competências.

O processo de aprendizagem desenvolvido em uma organização ou empresa envolve vários
aspectos e pode ocorrer em três níveis, a saber:
− Nível de indivíduo: o processo de aprendizagem ocorre primeiro no nível do indivíduo, carregado de emoções positivas ou negativas, por meio de caminhos diversos.
− Nível de grupo: a aprendizagem pode vir a constituir-se em um processo social e coletivo.
Para compreendê-lo é preciso observar como o grupo aprende como combina os conhecimentos e as
crenças individuais, interpretando-as e integrando-as em esquemas coletivos partilhados; estes, por sua
vez, podem constituir-se em orientações para ações; o desejo de pertencer ao grupo pode constituir um
elemento motivacional ao processo de aprendizagem.
− Nível da organização: o processo de aprendizagem individual, de compreensão e interpretação partilhado pelo grupo, torna-se institucionalizado e expresso em diversos artefatos organizacionais: estrutura, regras, procedimentos e elementos simbólicos; as organizações desenvolvem memórias
que retém e recuperam informações diferentemente do modelo acima.
Gestão de Competências como Processo de Gestão Organizacional
A gestão de competências faz parte de um sistema maior de gestão organizacional. Trata-se
de um processo contínuo que toma como referência a estratégia da empresa e direciona suas ações de
recrutamento e seleção, treinamento, gestão de carreira, avaliação de desempenho e formalização de
alianças estratégicas, entre outras, para captação e desenvolvimento das competências necessárias ao
alcance de seus objetivos.
Os esforços de planejamento, captação, desenvolvimento e avaliação de competências (ver
Figura 4) devem dar-se não apenas no nível individual, mas, sim, em todos os níveis da organização,
mesmo porque são as competências das pessoas que compõem a empresa que, aliadas a outros recursos, dão origem e sentido de continuidade e sustentabilidade (Prahalad & Hamel, 1990). O importante
é que a gestão de competências esteja em perfeita sintonia com a estratégia organizacional (missão,
visão de futuro e objetivos), e orienta a formulação das políticas, diretrizes e todos os esforços em
torno da captação e desenvolvimento de competências.
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Figura 4 – Etapas da gestão de competências.

Guimarães (1998), seguindo as proposições de Alury & Riechel (1994), sugere o desenvolvimento de um modelo integrado de gestão de desempenho, entendido, aqui, como um processo resultante
de três etapas – planejamento, acompanhamento e avaliação. Esse modelo, com fases seqüenciais e
interdependentes (ver Figura 5) compreende uma espécie de ciclo de gestão, podendo ser visualizado
como parte de um contexto organizacional mais amplo. Isto porque as etapas de acompanhamento e
avaliação formam, juntas, um mecanismo de retro alimentação (feedback) que, de acordo com os pressupostos da abordagem sistêmica, torna possível minimizar os efeitos da tendência à entropia a que as
organizações estão sujeitas.

Figura 4 – Etapas de um modelo integrado de gestão de desempenho.
Fonte: Ienaga (1998), com adaptações.

Gestão Integrada de Performace e Potencial de uma Instituição Bancária.
A organização, objeto de estudo deste trabalho, atua no setor de serviços, é uma instituição
bancária marcada por conquista e pioneirismo. No mercado desde a década de 40, e cada década contribuiu para o amadurecimento de um banco focado em tecnologia e inovação sem deixar de lado um
patrimônio fundamental: as pessoas e a sociedade na qual está inserido.
O Planejamento Estratégico da organização é realizado para períodos de dez anos. No fim da
década de 90, foram revistos os elementos organizacionais de forma participativa. A principal mudan102

ça foi à forma de atuação, que buscava a otimização dos seus recursos. A organização deixou de atuar
somente por setores, de forma especializada e isolada, e passou a atuar por projetos divididos em dois
grupos: Desenvolvimento Local e Desenvolvimento Setorial.
Em 2007, o “integRHa – Excelência na Gestão e Pessoas” da instituição desenvolveu um
programa de “Gestão Integrada de Performace e Potencial” visando o desenvolvimento das pessoas.
O novo modelo institucional visa a simplificar a gestão, orientada pelo feedback contínuo, a
fim de haver evolução significativa nos resultados individuais e aprimoramento constante nos comportamentos valorizados pela Organização e nos comportamentos essenciais ao negócio, abordando:
- O que deve ser feito - quais resultados a serem atingidos;
- Como deve ser feito - quais comportamentos esperados pela Organização e necessário a melhor
condução dos negócios.
Para aprimorar o desenvolvimento profissional e pessoal, o novo modelo propicia a Avaliação
360º de competências, permitindo que avaliados tenham feedback de percepção de seu gestor, pares,
colaboradores, clientes ou fornecedor.
Alinhados ao modo da “instituição de fazer”, foram desenvolvidas ferramentas de suporte aos
gestores, apoiando-os no desenvolvimento de suas equipes: Diário de Bordo possibilitando ao gestor
registrar em sistema, resultados, atitudes e comportamentos dos colaboradores subsidiando-o para o
feedback e Registro de Feedback a qualquer momento e de forma simplificada, garantindo o registro
de feedback pontual realizados junto à equipe, provendo a transparência e estimulando a abertura necessária ao bom ambiente de trabalho.
Em 2008, foram mapeadas as competências das funções administrativas, onde houve negociação e definição previa de objetivos e metas, assegurando aos colaboradores avaliação e orientação
permanente de sua performace e potencial, definindo as expectativas e as metas de desenvolvimento
profissional e pessoal, sempre alinhados aos Valores e Visão da Organização, ao Código de Ética e ao
modo “instituição de fazer”.
É importante ressaltar que os benefícios deste processo dependem da postura profissional e
de maturidade pessoal de todos os envolvidos, sejam como avaliador ou como avaliado, na utilização
desta ferramenta.
metodologia
A veracidade dos fatos dessa pesquisa cientifica foi determinada pela escolha da inspiração
filosófica do método dedutivo que se propõe a explicar como se processa o conhecimento da realidade.
O método proposto pelos racionalistas (Descartes, Spinoza, Leibniz), segundo os quais só a razão é
capaz de levar ao conhecimento verdadeiro, que decorre de princípios a priori evidentes e irrecusáveis.
Exemplifica a identificação do gap de competências descrito por Ienaga (1998) expõe a necessidade de
um aprendizado constante que é estimulado pela gestão de competência.
Quanto aos procedimentos para garantir a objetividade e precisão do estudo foi utilizado o método histórico para o estudo das raízes dos conceitos de competência para compreender sua natureza
e função, no que diz respeito o desenvolvimento da sociedade contemporânea que está atravessando
um período de grandes transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, que resultam num
processo de reestruturação produtiva. O método comparativo empregado por Taylor, que considera
que o estudo das semelhanças e diferenças, usando na pesquisa para abordar a gestão de competências
conceituada pelo diverso autores relatados no estudo e da instituição bancaria ora em questão tendo
como técnicas de pesquisas bibliográfica de documentação indireta de fontes secundarias: livros , artigos científicos e pesquisa documental de fonte primaria de arquivos particulares da instituição bancária
em estudo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste estudo, conheceu a percepção dos gestores sobre as competências organizacionais e
gerenciais. No intuito de desenvolver um perfil de gestão voltado à visão por resultados, inovação,
capacidade de relacionar-se, capacidade de realização e formação consistente, a empresa analisada tem
investido em programas de formação e educação. Ressalta-se um programa voltado ao Desenvolvimento de Competências que é fator critico de sucesso da gestão de pessoas. Destacam-se algumas práticas que contribuem para o desenvolvimento de competências gerenciais que são apresentadas como
elementos facilitadores do processo de desenvolvimento de competências gerenciais. Os gestores da
instituição estudada fazem um trabalho de preparação de competências. Desde a parte de talentos,
de buscar competências novas – através do programa de trainees (Programa Trainee Corporativo,
que oferece a oportunidade de ocupar futuramente posições estratégicas na organização. Durante um
programa: 18 a 24 meses. Assim como, programa voltado a alunos de Pós Graduação e Mestrado (Nacional e Internacional) para estudantes que atuem em áreas como pessoa e jurídica, tesouraria, cartões,
seguros, previdência e capitalização, mercado de capitais, crédito, controle econômico, riscos, tecnologia, recursos humanos, auditoria e marketing).
A retenção se dá muito em função das oportunidades que surgem. A empresa oferece diversas iniciativas em termos de remuneração que podem contribuir. Valorizando o talento, premiando o
sucesso: as políticas de remuneração. O grande diferencial de uma empresa é ter equipes com com-

Graáfico 1 – Remuneração total dos colaboradores
Fonte: Oportunidade de Carreira do Banco estudado.

petências e habilidades para responder aos desafios de um mercado cada dia mais competitivo e sujeito
a mudanças. Para manter estes valores e aproveitar potenciais, a estratégia de remuneração precisa ser
ágil e flexível.Oferecendo: remuneração fixa e variável, participação nos lucros e resultados (PLR),
benefícios. Conforme gráfico a seguir.
Finalmente, observa-se a contribuição do “integRHa – Excelência na Gestão e Pessoas” programa desenvolvido pela instituição visando o desenvolvimento das pessoas por meio de uma gestão
Integrada de Performance e Potencial - uma ferramenta desenvolvida para auxiliar os colaboradores a
planejar, a executar e a receber feedbacks sobre: “O que deve ser feito” (quais os resultados a serem
atingidos) e “Como deve ser feito” (quais os comportamentos esperados pela Organização e necessários à melhor condução do negócio).
Visando ao desenvolvimento e a retenção de equipes de alta performance, motivadas e alinhadas aos objetivos da organização, a instituição disponibiliza-se ferramentas tais como: diálogo de
desenvolvimento, diário de bordo e registro de feedback com objetivo de acompanhar e desenvolver as
equipes. Educação corporativa é outra forma pela qual o banco oferece formação, capacitação e desenvolvimento de competências para seus colaboradores, sempre de maneira vinculadas às competências
estratégicas, ao alinhamento com a visão, os valores e a cultura do banco. E, principalmente, com os
objetivos do negócio.
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conclusão
O interesse recente dos mundos empresarial e acadêmico sobre a gestão estratégica de recursos
humanos deu origem a uma série de teorias e práticas de recursos humanos, fazendo com que conceitos
como o de competência, desempenho e empregabilidade passassem a fazer parte da retórica de muitos
gerentes, adquirindo diversas conotações e, muitas vezes, sendo utilizados tanto no ambiente empresarial como no meio acadêmico.
A gestão de competências e a gestão de desempenho estão inseridas nesse contexto e é possível
perceber a relação de interdependência existente entre elas. Parece necessária a aplicação concomitante
dos pressupostos e processos subjacentes a ambos os instrumentos para integrar e direcionar esforços,
sobretudo relacionados à gestão de recursos humanos, visando à consecução dos objetivos e metas organizacionais. Mais do que tecnologias independentes ou distintas, a gestão de competências e a gestão
de desempenho parecem complementar-se em um contexto mais amplo de gestão organizacional.
Como instrumentos de um mesmo princípio, melhor seria cunhar o termo Gestão de Desempenho Baseada nas Competências, à medida que este considera o caráter de complementaridade e
interdependência entre competência e desempenho. Parece necessário integrar em um único modelo
de gestão as atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação de desempenho, a partir de um
diagnóstico das competências essenciais à organização, desde o nível corporativo até o individual, justificando-se, portanto, a releitura de conceitos aqui proposta e desenvolvidos pela instituição bancária
analisada.
Concluindo, é possível inferir que o desafio das organizações está relacionado à utilização de
tais instrumentos associados a práticas de aprendizagem coletiva e desenvolvimento de equipes, dentre
outras, que ofereçam múltiplas oportunidades de crescimento profissional e estimulem as pessoas não
apenas a desenvolver coletivamente competências, mas, também, a compartilhá-las. Do contrário, esses instrumentos de gestão poderiam até apresentar-se com uma roupagem de modernidade, mas, de
fato, não representariam inovações nas práticas de gestão.
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