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RESUMO

Apesar de incidentes a acidentes ocorrerem na operação e comissionamento
em fornos de tratamento termoquímico de atmosfera controlada, não há ainda hoje
no país uma linha de trabalho e ou norma em comum que direcione este tipo de
atividade. Tem-se como prática a experiência dos fabricantes dos fornos e de seus
usuários sendo que as melhores práticas, na maioria das vezes não estão no
mesmo passo de desenvolvimento, levando a existência de ilhas de excelência ou
em detrimento a isto, falta de informação e formação de uma cultura única,
atualizada e abrangente. Este trabalho busca oferecer ao mercado uma maneira
focada, documentada, disponível e constante o desenvolvimento destas atividades,
principalmente em tratamento termoquímicos de cementação e têmpera, tratamentos
termoquímicos com atmosfera protetora, dos diretamente relacionados e com base
em comum na sua formação química e de cuidados a serem tomados tanto em sua
operação como no ativar, desligar e liberar seu uso contínuo. Ainda como
observação, este trabalho deve ser considerado um início e que ao longo do tempo
com a inclusão de novas tecnologias e processos deve ser cada vez mais
aprimorado e atualizado.

Palavras Chaves: Tratamentos Termoquímicos ; Atmosfera ; Segurança ; Operação
; Procedimento ; Análise Preliminar de Perigos ; APP ; Sistema de Gerenciamento
de riscos
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ABSTRACT
Risk Analysis Application for Carburizing Furnaces under Controlled
Atmosphere

In spite of incidents and accidents happen in the operation and commissioning
in thermochemical heat treatment furnaces using controlled atmosphere, there is not
today in Brazil a work line and, or a standard in common that addresses this activity
type. We have as practice the furnace manufactures experience and of its users as
well the best practices but most of the time those points are not in the same
development step leading us to the existence of excellence islands or in detriment to
that, a lack of information, formation, up-to-date techniques and different culture
according to the place and resources. This work looks into offer to the market an
available way, constant focused, documented, in the development of those activities,
mainly in carburizing heat treatment as well protective atmosphere quenching or
related ones where this base atmosphere is used. The aim is to have a base of the
chemical formation and the cares that should be taken its operation as in activating,
to turn off and to release its continuous use. As an important observation, this work
should be considered a beginning; along the time it is necessary inclusion of new
technologies and processes should be more and more updated.

Keywords: Thermochemical Heat Treatment ; Atmosphere ; Safety; ;.Operation ;
Procedure ; Preliminary Hazard Analysis ;PHA ; Management of Risks system.
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1

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa de mestrado está relacionada ao aprimoramento na visão

de comissionamento e reinício de operação de fornos que se utilizam de atmosfera
controlada, buscando-se contextualizar o panorama histórico da área, assim como,
propor um início de discussão para uma norma a ser aplicada com o objetivo de
acesso e padronização nestas atividades.
A operação de fornos bem como seu retorno à operação e comissionamento, são
atividades necessárias na rotina de trabalho de manufatura de componentes da
indústria automobilística, porém não há um direcionamento padrão claro de sua
operação e comissionamento; são conhecimentos e treinamentos desenvolvidos
internamente pelas empresas de acordo com seu próprio conhecimento que se
utilizam do processo e equipamentos para cementação ou ainda de treinamentos
extremamente importante efetivado pelos fabricantes. Por vezes o usuário final não
detém maior conhecimento do processo e sim das especificações a serem obtidas
para suas peças ou componentes. A ocorrência de acidentes ou incidentes elevaram
ainda mais a preocupação das empresas que se utilizam de fornos para tratamentos
térmico-termoquímicos.
Para tanto, uma análise de riscos efetiva com profissionais da área de
processo, produção, segurança e infraestrutura deve sempre ser levada em conta,
independentemente de serem equipamentos novos, que retornam de uma
manutenção ou ainda quando há a situação de retomada de operação após um
período inativo. Um processo de comissionamento deve ser desenvolvido e aplicado
para assegurar que o funcionamento contínuo possa ser executado baseado em
tópicos básicos aqui abordados com o objetivo de preservação física das
pessoas/profissionais envolvidos bem como evitar interrupções na produção de um
equipamento, planta produtiva ou de uma edificação.
Haverá a oportunidade de checar as atividades, ações a serem tomadas para
estes casos com exemplo aplicado de maneira estruturada utilizando ferramentas de
análise de risco.
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1.1 Justificativas para a realização deste trabalho

Os fornos de tratamentos térmicos com atmosfera controlada são equipamentos
tradicionais de ampla utilização na indústria principalmente automobilística sendo que
na mais recente pesquisa disponível feita no mercado Norte Americano pela revista
Industrial Heating edição Norte Americana, no ano de 2000 haviam 4120 fornos
deste tipo contra 468 de outras tecnologias, tais como processo em banho de sais,
sólida e de baixa pressão (vácuo). No mercado Sul Americano há a uma estimativa
proporcional, porém não há levantamento publicado ou oficial. A formação da
atmosfera nestes equipamentos bem como sua operação exigem cuidados sendo
que o conhecimento compartilhado e aberto, a disciplina, a presença efetiva dos
dispositivos de segurança e constância em treinamento levam uma operação sempre
a um bom termo.
Apesar de existirem atualmente da ordem de 1800 fornos instalados no Brasil
que utilizam atmosfera controlada não existe uma metodologia padrão de
comissionamento destes e que acabam gerando o risco de acidentes, os fornos
apresentam maiores riscos no momento de início de operação (partida ou posta em
marcha), seu desligamento e retomada de operação.
1.2 Objetivo do trabalho
Este trabalho tem o objetivo de propor uma sistemática para o comissionamento
em fornos de atmosfera controlada, abrangendo fornos novos ou que retornam a
operação após uma manutenção ou período de não utilização.
1.3 Premissas do trabalho
Os fabricantes de fornos vêm ao longo dos anos utilizando sistemas de
segurança intertravados já conhecidos, porém conforme o tempo passa, existem
casos em que os usuários e algumas empresas acabam modificando seus
equipamentos e processos visando melhorias ou redução de tempo de processo, por
vezes sem uma adequada análise de riscos ou mesmo por falta de conhecimento,
acabam tendo foco no colocar em marcha os equipamentos, não atentando a alguns
aspectos claros e declarados que em hipótese alguma devem ser deixados em
segundo plano.
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2

MÉTODO DE TRABALHO

Para alcançar o objetivo proposto no presente trabalho, foram definidas três
etapas, apresentadas na Figura 01 a seguir:
Figura 1: Fluxograma do Trabalho

TEMA – OBJETIVO - REVISÃO
 Revisão bibliográfica
 Levantamento e descrição do processo.

ETAPA 1

 Verificação de ferramentas de análise de
risco apropriadas

ESTUDO DE CASO
 Análise e avaliação dos riscos

ETAPA 2

 Indicação de aplicação

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
 Indicação de ferramentas
 Discussão dos resultados;
 Conclusões.

Fonte: Elaborada pelo Autor

ETAPA 3
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Etapa 1: Nesta etapa foi realizada a definição do tema do trabalho, dos objetivos
e hipóteses de modo a sistematizar a realização da pesquisa bibliográfica e demais
fases, realizou-se a revisão bibliográfica para o processo bem como das ferramentas
de análise de risco.
Etapa 2: Utilizou-se um estudo de caso para análise e direcionamento das
ferramentas adequadas a serem utilizadas.
Etapa 3: Adotaram-se nesta etapa em função da comparação das ferramentas de
análise de risco e conceitos do processo de tratamento térmico quais seriam
utilizadas, sua efetiva aplicação com utilização ilustrada através de exemplos,
apresentação e discussão de resultados e conclusões.
Para tanto, serão analisados os sistemas de segurança que atualmente são
adotados pelos fabricantes e indicados por normas internacionais.
De posse ainda de um estudo de caso, entrevistas com usuários e especialistas,
formatar e propor ações efetivas para a minimização de risco nestas operações.
Deve-se relembrar que cada caso deve ser avaliado e analisado individualmente,
pois os cenários são diferentes e devido ainda às influências do meio, processo
aplicado e até da cultura local. Há a proposta de medidas mitigadoras, indicando
métodos de análise de risco para estas operações e/ou implantações de novos
fornos e/ou retomada de operação/produção.
O presente trabalho busca demonstrar os sistemas de segurança mínimos que
devem

estar disponíveis em fornos de atmosfera, em caráter de indicação

obrigatória, suportado por estudo de caso, procedimentos que podem ser utilizados
para a execução de uma nova planta, retomada de operação, continuidade desta
operação, de maneira segura e ainda para evitar que mudanças nos equipamentos
e/ou processos afetem a segurança em plantas de tratamentos térmicos.
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3

FUNCIONAMENTO DE UM FORNO DE CEMENTAÇÃO COM ATMOSFERA
CONTROLADA

Antes de entrar na questão em si e detalhes construtivos do forno, é necessário
descrever o conceito do processo para subsidiar a discussão dos riscos da atmosfera
em questão.
A cementação é um processo de endurecimento superficial no qual há a absorção e
difusão de carbono em aços carbono em temperatura de austenitização (temperatura
de fase austenítica que pode variar em função do aço que está sendo tratado) em
contato com fonte de carbono externa.
O objetivo é obtenção de um gradiente de carbono da superfície para o núcleo do
componente, de maneira a que a dureza obtida após resfriamento (tempera) seja a
este gradiente proporcional. Mantém-se assim uma característica de resistência ao
desgaste da área cementada aliada à ductilidade interna, características procuradas
em muitas aplicações mecânicas da indústria automobilística. O resfriamento após a
cementação é utilizado para a obtenção da martensita que é uma estrutura de
elevada resistência ao desgaste.
São diversas as maneiras de proceder à cementação: sólida, líquida, gasosa, a
vácuo (baixa pressão) são as mais utilizadas. O foco aqui é para a cementação
gasosa que é o processo de maior utilização em todo o mundo.
A cementação é um processo termoquímico que objetiva a dissolução de
carbono na superfície de peças, componentes mecânicos como exemplo
engrenagens, eixos e similares; o processo deve ser seguido por um resfriamento
rápido denominado têmpera ( há a transformação martensítica) de maneira a conferir
à superfície das peças a resistência ao desgaste necessária de acordo com a
necessidade deste componente. O resultado final é uma camada endurecida que se
distribui da superfície ao centro da peça em um gradiente de dureza. Na cementação
gasosa que é a mais difundida e aplicada, a fonte de carbono advém de uma
atmosfera rica em carbono fornecida por hidrocarbonetos gasosos como, por
exemplo, metano (CH4), propano (C3H3), e butano (C4H10) e por vezes como ocorre
no Brasil, a fonte de carbono pode vir líquidos como o Metanol; neste caso o liquido
em si entra no forno a partir de dispositivos adequados e transformado em gás
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fornece o Carbono para a atmosfera. O fator a ser levado em conta é a
disponibilidade de hidrocarbonetos disponíveis localmente e os custos envolvidos.
3.1 O processo e fontes de carbono

Peças fabricadas em aço baixo carbono são expostas às atmosferas ricas em
carbono que podem vir de diversas fontes, mas sempre baseadas em
hidrocarbonetos; sob esta atmosfera as peças são submetidas a temperaturas de
850 °C ou maiores. O aço então nestas temperaturas encontra-se com uma estrutura
austenítica e recebe o carbono por difusão.
As atmosferas de cementação controladas são produzidas por mistura de um gás
de transporte (ou também denominado portador), com um gás enriquecedor, que
serve como a fonte de carbono. O transportador usualmente é um gás endotérmico.
A quantidade de gás de enriquecimento requerido pelo processo depende
principalmente da demanda de carbono, isto é, a taxa à qual o carbono é absorvido
no sistema forno + dispositivos + peças. O gás endotérmico (endogás) é uma mistura
de monóxido de carbono, hidrogênio, e quantidades menores de água e metano. É
produzido por reação de um hidrocarboneto gasoso tal como o gás natural
(principalmente metano), propano, butano e ar. Endogás é geralmente produzido em
um forno de retorta (gerador de endogás) separadamente utilizando uma mistura arhidrocarboneto; a proporção de mistura depende de qual hidrocarboneto é utilizado e
o teor de umidade do ar utilizado.
Atmosferas de base endotérmica são produzidas em geradores que utilizam ar e
um gás hidrocarboneto como combustível. Esses gases são misturados com uma
proporção controlada, sendo levemente comprimidos e depois passam por uma
câmara que contem um catalisador. Esta câmara é aquecida externamente a
aproximadamente 1040ºC. Os gases reagem na câmara para formar um gás
endotérmico. A atmosfera endotérmica produzida deve ser resfriada rapidamente
para assegurar a integridade da composição química. Gases endotérmicos
produzidos pela queima do metano possuem a típica análise seguinte: 40,4%
hidrogênio, 39% nitrogênio, 19,8% monóxido de carbono, 0,5% metano, 0,2% vapor
d’água e 0,1% dióxido de carbono. Na geração de atmosferas endotérmicas, o gás
hidrocarboneto e o ar são medidos em proporções que assegurem um oxigênio
suficiente para formar monóxido de carbono e hidrogênio, sem estar em excesso
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para formação de dióxido de carbono e vapor d’água, para uma reação completa do
gás de análise consistente, a temperatura dentro do catalisador deve estar na faixa
de 980ºC a 1040ºC. Após a passagem pelo catalisador, os gases são resfriados para
uma temperatura inferior a 315ºC, prevenindo assim uma reação reversa que forme
carbono e dióxido de carbono a partir do monóxido de carbono.
Quando se utiliza o Metanol não há a utilização de um gerador de gás externo e
como comentado anteriormente há a inserção direta no forno.
A composição é dada na mesma faixa apresentada do gás endotérmico a partir
de um gerador externo e podem ser utilizadas com limitações de acordo com a
especificação metalúrgica para os componentes em fabricação. Estas atmosferas
industriais em base de nitrogênio comercial e metanol são tecnicamente aceitos para
a maioria dos processamentos metálicos. A troca de muitas operações de tratamento
térmico para atmosferas em base de nitrogênio comercial acelerou no fim dos anos
70 devido às mudanças ocorridas nos valores dos combustíveis hidrocarbonetos. Os
sistemas de atmosferas em base de nitrogênio comercial empregados na indústria de
tratamento térmico utilizam gases e equipamentos que são comuns entre a maioria
das aplicações. Em muitas ocasiões o componente majoritário da atmosfera é
nitrogênio gasoso industrial, que é fornecido para o forno através de um sistema que
consiste de um tanque de armazenamento, de um vaporizador e de uma estação de
controle de pressão e vazão. O nitrogênio serve como um gás puro, seco e inerte
que promove uma purga eficiente no interior do forno de tratamento térmico. O fluxo
de nitrogênio pode ser enriquecido com um componente reativo aqui como exemplo
o Metanol, sendo que a composição resultante e a vazão são determinadas pelo
design do forno, temperatura e material que sofrerá o tratamento térmico. Em ambos
os casos citados a principal função da atmosfera é de reagir com o aço de uma
maneira controlada para que quantidades significantes de carbono possam ser
adicionadas no aço. Podem ser citados componentes típicos da atmosfera como 10 a
50% H2, 5 a 20% CO e traços de CO2 e vapor d’água. As aplicações mais comuns
de atmosferas de carbono controlado incluem cementação e têmpera neutra (foco
deste trabalho), mas usualmente aplicadas na sinterização de pós-metálicos e
recuperação de carbono em materiais trabalhados à quente ou forjados.
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3.2 Têmpera
Apesar de não ser o foco deste trabalho, é interessante citar a têmpera dos
aços, envolvida na grande maioria como sequencia do processo de cementação
gasosa. A têmpera consiste em resfriar bruscamente o aço de uma temperatura
elevada tipicamente na faixa de 815 a 870 °C. Isto normalmente é feito por imersão
em água, óleo, solução de polímeros ou sal e também em meios gasosos como ar,
nitrogênio e argônio que são os mais usuais. Tem-se o objetivo de mudar sua
estrutura deixando a peça / material normalmente com características de dureza
elevada e resistente ao desgaste, no entanto reduzindo sua tenacidade. A efetividade
da tempera vai depender de algumas variáveis, sendo as mais diretamente
relacionadas:
- meio de resfriamento (meio; agitação; temperatura; taxa de extração de calor;
viscosidade).
- tempo de resfriamento.
- temperatura inicial e final da peça.
- material (composição química).
- geometria da peça (homogeneidade – resfriamento e periferia/núcleo).
- condições de superfície (rugosidade, por exemplo).

3.3 Fornos de cementação

Os fornos de cementação gasosa variam muito na construção física, mas eles
podem ser divididos em duas grandes categorias, de lote ou batelada e fornos de
operação contínua. Num forno de batelada, a carga de trabalho é carregada e
descarregada como uma única unidade ou em lotes. Em um forno contínuo, as
cargas de peças entram e saem do forno em um fluxo contínuo. Fornos contínuos
são mais adequados para a produção de grandes volumes de peças semelhantes
com profundidade de cementação/dureza de até 2 mm.
Os fornos por lote ou batelada são os mais encontrados e usualmente são
horizontais ou tipo poço, neste caso as peças são carregadas e descarregadas com
o auxílio de uma ponte rolante, são frequentemente usados para peças de grande
porte que exigem longos tempos de processamento. Se o processo é seguido de
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tempera a carga deve ser movimentada até o tanque de resfriamento para esta
finalidade. Se não houver uma proteção contra oxidação durante o transporte do
forno de cementação até o tanque de têmpera, as peças acabam adquirindo
oxidação/carepas que normalmente tem que ser removidas por processo posterior,
sendo os mais difundidos o jateamento ou decapagem.

Figura 2: Exemplo Básico - Forno Tipo Poço

Tampa
Isolação
Tampa
Selagem
mpa

Acionamento
da Tampa

Recirculador
de
Atmosfera

Tubo
Radiante

Fonte: Esquema Metals Handbook Vol 4

Os fornos intermitentes horizontais (tipo câmara) são dos mais utilizados quando
se deseja fazer a cementação e têmpera direta, são chamados ainda de selados. As
peças (cargas) são cementadas em uma câmara e mergulhadas em meio de
resfriamento em uma só operação, como a atmosfera do forno também flui através
do vestíbulo, as peças ficam livres de oxidação antes da têmpera.
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Figura 3: Exemplo Básico Forno Tipo Câmara com aquecimento à gás

Recirculador de
Ventilador
Resfriamento
Câmara Fria

Entrada da

Atmosfera de Alta

atmosfera

Temperatura
Carga
Tubos Radiantes

Vestíbulo
Queimadores
Porta

Mecanismo de
carregamento

Tanque de
óleo

Soleira do forno

Fonte: Esquema Metals Handbook Vol 4

Fornos contínuos. Dentre os fornos deste tipo usados para cementação existe o
de esteira, tambor rotativo, retorta rotativa, soleira rotativa, rolo, anel e empurrador.
Muitos destes fornos podem ser construídos com o mesmo conceito de têmpera
selada como o caso anterior e, portanto obtendo peças isentas de oxidação. A
maioria destes fornos podem ser selados por uma leve pressão positiva. Alguns
fornos de esteira, por outro lado, são abertos para o ar em ambas as extremidades,
como o ar não pode ser removido em sua maioria, estes fornos de cementação tem
dificuldade na estabilização da atmosfera sendo de difícil controle e dependendo da
especificação metalúrgica do componente os mesmo não podem ser utilizados.

3.4 Cementação gasosa

O processo consiste em colocar as peças/componentes a serem tratados em
fornos com câmara fechada e estanque sob uma atmosfera redutora e cementante
(fonte de carbono). A difusão então ocorre a temperaturas na faixa de 850ºC até
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1020ºC. Em equipamentos de geração mais recente (de 2002) em diante são
utilizadas temperaturas da parte superior desta faixa buscando redução dos tempos
de processo.
Na cementação gasosa, uma das variáveis mais importantes é a fonte de
carbono na atmosfera que como visto é gerada através de hidrocarbonetos gasosos
como metano, propano, butano ou advindo de líquidos que são vaporizados como
Metanol.
Em seu desenvolvimento inicial o processo de cementação gasosa deparou-se
com um problema de excesso de oferta de carbono no meio passando o limite de
solubilidade de carbono na austenita o que acarretava a precipitação de carbonetos
em contorno de grão. Isto incorria em geração excessiva de fuligem (carbono
precipitado) dentro dos fornos prejudicando a repetibilidade, a difusão e chegando a
passivar a superfície das peças, colocando sob-risco a continuidade deste processo
em aplicação industrial.
Desta maneira, foram desenvolvidos processos controlados tendo como base o
controle da atmosfera sem que a oferta de carbono ultrapassasse o limite de
solubilidade de carbono na austenita. Estas atmosferas podem ser produzidas
externamente ao forno, por exemplo, em um gerador de gás endotérmico que é
constituído de uma retorta aquecida por onde uma mistura de hidrocarboneto gasoso
e ar passam por um catalizador (citado anteriormente).
A atmosfera pode ser também ser gerada dentro do próprio forno normalmente
através de líquido vaporizado e com adição de nitrogênio. Uma das atmosferas mais
utilizadas atualmente é a gerada a partir de metanol e com adição de hidrocarboneto
gasoso (propano, metano, butano, dentre outros).
Alguns tipos de atmosfera e sua aplicação são indicados na tabela 1.
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Tabela 1: Tipo de atmosfera e sua aplicação
Tipo de atmosfera e sua aplicação
Atmosfera Gerada

Atmosfera de Nitrogênio

Composição Nominal
Tipo de

Aplicação

N2

% H2

Composição Nominal

CO

N2

% H2

CO

90-100

0-10

...

91-100

0-6

0-3

60-90

10-40

...

95

5

...

95

5

...

85

10

5

100

...

...

40

40

20

90

10

...

Atmosfera
NitrogênioExotérmica

Protetiva

Recozimento

Amônia

Exotérmica
Amônia
Dissociada
Endotérmic

Reativa
Sinterização

a
Amônia
Dissociada

Tempera
Com
Controle
de
Carbono

Cementação
Descarbonet
ação

0-16

0-11

Nitrogêniometanol

Dissociada

Brasagem

70-100

Hidrogênio

Endotérmic
a
Endotérmic
a
Exotérmica

25

75

...

70-80

10-16

8-11

25

75

...

40

40

20

25

75

...

40

40

20

40

40

20

85

5

3

NitrogênioHidrogênio
NitrogênioHidrogênio

NitrogênioHidrogênio
Nitrogêniometanol
Nitrogêniometano
Nitrogêniometanol
NitrogênioHidrogênio

Fonte: ASM Metals HandBook Volume 4 - Heat Treating

Verifica-se que há diversas atmosferas para cada tipo de tratamento, sendo que
neste trabalho é enaltecida a atmosfera utilizada no processo de cementação.
Uma atmosfera típica de aplicação em cementação gasosa tem a base a seguir,
tabela 2, onde é indicada também a função de cada um de seus componentes.
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Tabela 2 – Composição típica de atmosfera de cementação gasosa

Gás (% Volume)

Função:

CO = 20.7%

Fonte de Carbono

N2 = 39.8%

Dá volume e “expulsa” O2

H2 = 38.7

No geral indesejável (explosão/descarbonetação)

CO2 = 0.40%

Inerente (se maior do que 0.40 prejudicam a cementação)

CH4 = 0.80%

Inerente (em pesquisa se < 0.80  difusão)

H20 = 0.05%

Inerente

Fonte: Elaborada pelo autor

Mesmo que a geração de atmosfera para aplicação gasosa ser levada em
condições estequiométricas

a condição de processo não é estável ao longo do

tempo, tanto excesso de oferta de carbono como sua falta pode ocorrer ao longo do
tempo. Medidores intermitentes e também contínuos de atmosfera tem tido constante
evolução de maneira a manter o processo sob controle utilizando ao máximo os
componentes da atmosfera e reduzindo a emissão de gases diminuindo o impacto
ambiental. Os tipos de medidores com interação automática mais difundida são os
sensores a oxigênio e medidores infravermelhos, estes, porém apesar de possuírem
maior acuracidade tem custo elevado ficando reservados a aplicações mais
específicas, como por exemplo, o tratamento térmico de peças e componentes de
aplicação aeronáutica. Os sensores à oxigênio tem a interação com o processo de
acordo com as figuras 04 e 05.
O sensor a oxigênio é uma célula eletroquímica de alta temperatura e a partir da
migração de íons de oxigênio da região de maior concentração (a referência é o ar
atmosférico) para a de menor concentração (atmosfera interna do forno), gera-se
uma força eletromotriz induzida. A partir desta medição e conhecendo-se os níveis
de CO da atmosfera do forno, chega-se ao potencial de carbono da atmosfera que é
o quanto de carbono na atmosfera está disponível para a cementação propriamente
dita. A representação na figura 05 indica a base de seu funcionamento. O sensor a
oxigênio é uma célula eletroquímica de alta temperatura e a partir da migração de
íons de oxigênio da região de maior concentração (a referência é o ar atmosférico)
para a de menor concentração (atmosfera interna do forno), gera-se uma força
eletromotriz induzida. A partir desta medição e conhecendo-se os níveis de CO da
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atmosfera do forno, chega-se ao potencial de carbono da atmosfera que é o quanto
de carbono na atmosfera está disponível para a cementação propriamente dita.
Figura 4: Controle de Atmosfera

Fonte: Elaborada pelo autor

Representação da interação de sensores a oxigênio em processo de cementação
gasosa.
Figura 5: Representação da interação de sensores a oxigênio em processo de cementação gasosa

Fonte: Elaborada pelo autor
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O sensor ou sonda de oxigênio, também denominado sensor de carbono,
funciona como uma célula eletroquímica de alta temperatura, como na figura 05.
O sensor é constituído por eletrólitos sólido (ZrO) e eletrodos interno e externo.
Resumidamente temos que o eletrodo externo fica exposto à atmosfera a ser medida
(PO2), enquanto o interno recebe constantemente a atmosfera ambiente de
referência (PO2=20,996). Já o tubo de óxido de zircônia tem a propriedade de
permitir a migração de íons de O2 a temperaturas superiores a 650°C. A migração de
íons ocorre devido à diferença das pressões parciais de oxigênio, conforme indicado
no esquema, gerando uma mV entre os eletrodos, que é subsídio para o controle do
processo.
O sensor é inserido no forno ou gerador como um termoelemento/termopar que
mede a condição no local que está inserido (medição “in situ”), sendo que, assim,
pode-se analisar a real condição da atmosfera.
Não há no processo, resfriamento nem amostragem de atmosfera, o que –
fatalmente – provocaria desvios na medição.
Quando a célula de zircônia é submetida a diferentes pressões parciais de
oxigênio nos eléctrodos, é gerada uma tensão que é utilizada para calcular a pressão
parcial no eléctrodo externo, de acordo com a equação de Nernst, isto é:

pO2 = f ( pO2 ref , T , V )...................................................................................( 1 )

Onde pO2 é a pressão parcial de oxigênio no eletrodo externo
pO2 ref é a pressão parcial de oxigênio no eletrodo interno (0.209 atm.)
T é a temperatura da célula (°K)
V é a voltagem da célula (V)
Em aplicações de cementação a tensão gerada fica no intervalo de 1000 - 1250
milivolts, como já colocado no processo de cementação a gás, um gás portador baixo
teor de carbono é usado e tem a atmosfera é enriquecida com um hidrocarboneto
gasoso tal como o propano ou metano (gás natural) para aumentar e controlar a
disponibilidade de carbono da atmosfera. Relembrando que o gás portador é do tipo
endotérmico produzido a partir de uma mistura de sub-estequiométrica de um
hidrocarboneto e do ar em temperatura elevada na presença de um catalisador
quando este gás é gerado em uma unidade externa (gerador de gás endotérmico
como visto anteriormente).
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Ainda como antes colocado, uma mistura de Nitrogênio-Metanol injetada
diretamente no forno pode ser utilizado para a geração deste gás endotérmico
(conhecido na área como atmosfera sintética).
Os gases CO e CH4 são cementantes, enquanto o H2, H2O e CO2 são
descarbonetantes. De maneira a controlar o carbono e sua disponibilidade na
atmosfera do forno, um hidrocarboneto gasoso é utilizado para o enriquecimento
desta atmosfera e de acordo com a reação:
CH4 + H2O = CO + 3H2.............................................................................................(2)
e diminuindo o CO2 de acordo com a reação:
CH4 + CO2 = 2CO + 2 H2..........................................................................................(3)
permitindo que a reação de cementação seja efetivada:
CH4 = CFe + 2H2.......................................................................................................(4)
em adição à reação (4) as reações para a cementação no CO-CO2-H2-H2O-CH4 na
atmosfera são are:
CO + H2 = CFe + H2O................................................................................................(5)
2CO = CFe + CO2......................................................................................................(6)
A reação (5) é de 10 a 100 vezes mais rápida do que as reações (4) e (6), e isto é
determinante para a velocidade do processo.
O equilíbrio da composição dos gases é determinado pela reação “água – gás”:
H2 + CO2 = CO + H2O...............................................................................................(7)
Combinando as reações (5) e (7):
2CO = CFe + CO2......................................................................................................(6)
Utilizando constante de equilíbrio termoquímico a atividade de carbono pode ser
calculada:
ac = pCO2 K6............................................................................................................(8)
pCO2
Desde que K6 é dependente somente da temperatura, é visto que a atividade de
carbono pode ser calculada com o CO, CO2 e como o CO é relativamente constante,
o CO2 por si só pose ser utilizado.
Temos uma pequena quantidade de oxigênio em equilíbrio com o CO e o CO2, que
seguem a reação:
2CO + O2 = 2 CO2.................................................................................................….(9)
Combinando as reações (6) e (9) e utilizando a constante de equilíbrio para calcular a
atividade de carbono,
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ac = pCO

K10.................................................................................................(10)

pO2 0.5
Sendo assim a sonda ou sensor pode ser utilizada para a determinação da atividade
de carbono na atmosfera e o potencial de carbono pode ser mostrado como função
desta atividade (ac), temperatura e composição química (q) do aço que será
tratado/processado.
Desta maneira:
CP = f ( T, V, CO, q )..........................................................................................(11)
Onde é o potencial de carbono (%)
T é a temperatura (°K)
V é a voltagem da sonda/sensor (V)
CO é o monóxido de carbono (%)
q é o fator de liga do aço.
A dependência do potencial de carbono em função da composição do aço pode
ser explicada pelo fato de que com a presença de elementos de liga no aço o
potencial efetivo do carbono na atmosfera é aumentado por elementos que formam
carbonetos mais estáveis do ferro, como por exemplo, Cr e Mo, enquanto que os
menos fortes formadores de carboneto em relação ao ferro, exemplos, Ni e Si,
diminuem o potencial de carbono.
Uma série de cálculos complexos é necessária para a determinação do potencial
de carbono na atmosfera estão incorporados na maioria dos controladores
programáveis para esta finalidade. A voltagem da sonda(mV) e a temperatura são
grandezas medidas e diretamente enviadas aos controladores enquanto que
elementos de liga e porcentagem de CO são valores que variam em cada aplicação e
resultam em um fator que deve ser ajustado. Em aplicações onde a porcentagem de
CO não é constante durante o processamento, é possível que seja interligado a um
medidor de gases infravermelho e ainda se necessária uma maior precisão de
controle podem ser enviados a este controlador principal também os valores de CO,
CO2 e CH4 advindos de medidores infravermelhos com maior número de células de
medição.
Este sistema de controle permite além da repetibilidade de processo, a
introdução de gases de acordo com a necessidade de consumo. No entanto, de
maneira a evitar descarbonetação e efeitos indesejados na estrutura metalúrgica, o
volume de gás é trocado em uma razão média de três vezes o volume da câmara do
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forno por hora. Desta maneira mesmo com o aproveitamento na cementação, haverá
um excesso da mistura gasosa e a saída de gases do sistema os quais, são
queimados, armazenados ou passam por processo de lavagem em contra corrente.
Uma representação esquemática de um forno tipo câmara é verificada na figura 06 a
seguir.
Figura 6: Representação de forno de cementação gasosa

Fonte: Elaborada pelo autor

3.5 Controle da atmosfera
Há diversos sistemas de controle, porém o mais adequado para uma
repetibilidade de resultados é o sistema denominado fechado onde a interação de
manutenção do ponto de trabalho do processo é feita praticamente de forma
simultânea como exemplificado na figura 04. O mais utilizado devido a isto e com
melhor relação custo-benefício atualmente é exatamente o exemplificado na figura
04.
O potencial de carbono de uma atmosfera do forno, a uma temperatura
especificada é definida como o teor de carbono no ferro puro que está em equilíbrio
termodinâmico com a atmosfera. O potencial de carbono da atmosfera deve ser
maior do que o potencial de carbono da superfície das peças de trabalho para que
haja a cementação.
Um controlador de processo compara a saída de um sensor, com um ponto de
ajuste de controle e gera um sinal para reduzir a diferença entre estes dois valores
(atmosfera e superfície da peça). Este é o funcionamento de sensores e
controladores, o sensor pode ser, por exemplo, um termopar, ou para a atmosfera, os
mais usuais que pode ser um sensor de oxigenio ou analisador de gás infravermelho.
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O dispositivo a ser controlado é geralmente uma válvula na linha de gás de
enriquecimento (por exemplo, propano).

3.6 Precauções de Segurança
Haverá oportunidade de entrar em maiores detalhes, mas aqui cabe um pouco
da caracterização destas atmosferas no que tange às devidas precauções.
As atmosferas de cementação são altamente tóxicas e inflamáveis e formam
misturas gasosas explosivas quando misturado com o ar. Sempre é necessário um
programa de segurança enfatizando treinamento do pessoal da área e em detalhes
para os operadores destes tipos de equipamento. Nenhum sistema de segurança
exime a necessidade de operadores conscientes e devidamente preparados par a
função, procedimentos recomendados para operação do forno com segurança são
fornecidos por fabricantes de forno, a experiência do usuário e normas aplicadas à
area. De princípio devem-se colocar três fatores de consideração.
Em primeiro lugar, todo o gás descarregado da atmosfera do forno para o
ambiente de operação deve ser queimado para assegurar que o monóxido de
carbono tóxico seja convertido em dióxido de carbono. Chamas piloto devem ser
mantidas em pontos de exaustão e/ou ventilação continuamente e deve haver uma
cortina de chama que inflama automaticamente sempre que a porta do forno abre.
Em segundo lugar, a mistura ar e gás endotérmico (endogás) irão inflamar-se
quando exposta a uma temperatura de 750 ° C ou superior sem o risco de explosão
em contra partida em temperaturas abaixo de 750 ° C existe o risco de não inflamar e
que pode levar a uma explosão.
Em terceiro lugar, é necessário ter disponível em cada forno uma fonte de gás
não reativo ou inerte, como mais comumente utilizado o nitrogênio que sempre deve
estar disponível para a purga do forno no caso de falha de energia ou de outras
situações de emergência. Como regra geral, o volume de gás necessário para a uma
purga eficaz deve ser de pelo menos cinco vezes o volume da câmara do forno, este
valor advém de cálculo de efetiva troca segura de mínimo nível de oxigênio abaixo da
curva de explosividade.
Precauções especiais são necessárias para introduzir atmosferas combustíveis
com segurança em fornos e haverá oportunidade de entrar nos detalhes. O
procedimento usual é a de aumentar a temperatura do forno acima de 750 ° C, fechar
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a porta do forno, a porta do vestíbulo, e introduzir o gás de atmosfera enquanto se
mantém uma chama piloto na porta do forno para inflamar o gás entrar o vestíbulo.
Uma vez que uma chama de gás foi estabelecida na porta do forno (que vai continuar
a queimar depois de a chama piloto tenha sido removida), a porta pode ser fechada
vestíbulo e as chamas piloto acesa no ponto em que o gás sai do vestíbulo. A chama
queimando na porta do forno irá consumir oxigênio que eventualmente entraria no
vestíbulo do forno, reduzindo então este oxigênio de maneira que a combustão neste
mesmo vestíbulo não pode mais ocorrer.
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4

PROCESSO DE COMISSIONAMENTO

Comissionamento é um sistema e/ou processo desenvolvido para assegurar
que o funcionamento contínuo possa ser executado sem que interrupções onerem a
produção de um equipamento, planta produtiva ou de uma edificação. Nele objetivase o perfeito funcionamento e pode ser desenvolvidas desde o projeto, instalação e
entrada em operação.
O termo comissionamento é um neologismo derivado de comissionar
que significa colocar em serviço, isto é: testar e verificar
dinamicamente o funcionamento das instalações de um projeto.
Teoricamente o comissionamento é considerado uma atividade
simples, porém na prática o sequenciamento e interdependência das
atividades concentram uma grande carga de responsabilidade,
resultados por atrasos advindos da conclusão da montagem e
solução de problemas. (VAZ, 2010, p11)

É necessário ressaltar que independentemente da atividade de segurança em
cada fase do projeto, jamais uma destas atividades pode ser relevada a segundo
plano sob-risco de ocorrerem acidentes; parece uma redundância, porém no dia a
dia, devido às pressões, metas de cumprimento de prazos ou até questões
financeiras há exemplos contundentes de falhas em todas as áreas de nossa
sociedade.
O comissionamento pode ser aplicado tanto a novos empreendimentos quanto
a unidades e sistemas existentes em processo de expansão, modernização ou
ajuste.
O comissionamento é o conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia
aplicados de forma integrada a uma unidade (ou planta) industrial, visando torná-la
operacional, dentro dos requisitos estabelecidos pelos clientes finais.
Deve assegurar a transferência da unidade para uma operação ordenada e
segura, garantindo desempenho, confiabilidade e rastreabilidade de informações.
O processo de comissionamento em seu conceito atualizado tem por base a
utilização integrada

de técnicas e procedimentos de engenharia para verificar,

inspecionar e testar cada parte do projeto, seus componentes e funcionamento nas
mais diversas áreas, mas de caráter mandatório em segurança, confiabilidade,
desempenho e rastreabilidade das informações, eventos ocorridos e como utilização
em lições aprendidas.
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As atividades de comissionamento são aplicáveis desde o projeto básico e
detalhado, a fabricação e a montagem, até a entrega do equipamento ou unidade ao
cliente final.
Os procedimentos de testes e partidas para operação das plantas industriais
são divididas normalmente em pré comissionamento e de comissionamento.
Encerradas as atividades como instalação mecânica, testes hidrostáticos,
entre outros, dá-se início a uma sequência de etapas que constituem o chamado précomissionamento.
O pré comissionamento engloba o teste de instrumentos, os procedimentos de
limpeza e verificação, a energização de painéis, os testes de malha dentre outras
atividades preparando o comissionamento em si.
Em projetos de grande porte, o grande volume e complexidade dos dados de
comissionamento, aliado à necessidade de garantir a eficiente rastreabilidade e
disponibilidade de todas as informações envolvidas, demandam a utilização de
sistemas de gestão do comissionamento cada vez mais poderosos e sofisticados,
capazes de otimizar o planejamento e acompanhamento de todas as atividades
dessa importante fase do ciclo de vida do ativo industrial. “O comissionamento
também pode ser entendido como a verificação mínima das condições necessárias e
suficientes para a entrada em operação do sistema, por meio de procedimentos
operacionais, instalações, sistemas e equipamentos”. (SCABBIA, 2007)
A coordenação do comissionamento é realizada pela equipe que ficará
responsável pela operação do sistema, sendo que as atividades serão executadas
em função do tipo do equipamento, instalação e localização de cada componente do
sistema, de modo a estabelecer e padronizar os procedimentos, atendendo às
exigências das normas e do projeto executivo, para sua entrega e aceitação
definitiva.
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5

ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO – EAR

O gerenciamento de risco constitui uma forma de identificar as possíveis
incertezas e tentar contorná-las.
o gerenciamento de risco é o processo de identificação de respostas
e monitoramento dos riscos nos projetos, com o objetivo de diminuir a
probabilidade de impactos negativos e de aumentar a probabilidade e
o impacto de eventos positivos. (PMBOK, 2004)

“O risco pode ser classificado e tratado como uma oportunidade, uma incerteza ou
uma ameaça” (OLIVEIRA, 2006):

O risco como oportunidade está centrado no investimento e tem
base em iniciativas estratégicas. Quanto maior for o risco, maior será
o potencial de retorno e, consequentemente, maior será o potencial
de perda. Nesta visão ações proativas são adotadas com objetivo de
se obter resultados positivos;

O risco como incerteza está relacionado à eficiência
operacional, onde o gerenciamento do risco consiste em adotar
técnicas que equilibrem a variação entre o resultado projetado e o
real obtido. Nesse cenário é difícil estimar o risco existente, então,
procura-se trabalhar com intervalo de valores, dentro dos quais são
feitas previsões;

O risco como ameaça, escopo desse trabalho, refere-se à
abordagem mais tradicional, na qual a preocupação está atrelada à
ocorrência de efeitos negativos como, por exemplo, perdas
financeiras, fraude, roubo, comprometimento da imagem, infração
legal, falhas tecnológicas, etc. Nessa situação a atuação principal
está na prevenção, a fim de minimizar o impacto causado caso o risco
se materialize.

O risco presente é sempre um fator crítico em qualquer situação, mas além das
técnicas, temos ainda hoje o auxílio de banco de dados. O ponto de atenção é a
qualidade destes dados de entrada que devem ser concisos de maneira a termos
uma exatidão para a determinação de riscos e ações adequadas.
Dentre as sistemáticas de análise de risco consultadas, houve duas indicações
de destaque para o presente trabalho, o APP, Análise Preliminar de Perigo e o
HAZOP

(HAZARD

Operabilidade.

AND

OPERABILITY

STUDIES),

Estudo

de

Perigo

e
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5.1 Análise Preliminar de Perigo
Trata-se de uma metodologia indutiva estruturada para identificar os potenciais
perigos decorrentes da instalação de novas unidades e sistemas ou da própria
operação da planta que opera com materiais perigosos.
Esta metodologia procura examinar as maneiras pelas quais a energia ou o
material de processo pode ser liberado de forma descontrolada, levantando,
para cada um dos perigos identificados, as suas causas, os métodos de detecção
disponíveis e os efeitos sobre os trabalhadores, a população circunvizinha e sobre o
meio ambiente. Após, é feita uma Avaliação Qualitativa dos riscos associados,
identificando-se, desta forma, aqueles que requerem priorização. Além disso, são
sugeridas medidas preventivas e/ou mitigadoras dos riscos a fim de eliminar as
causas ou reduzir as consequências dos cenários de acidente identificados.
É abrangente, envolvendo eventos perigosos cujas causas tenham origem
na instalação analisada, englobando tanto as falhas de componentes ou sistemas,
como eventuais erros operacionais ou de manutenção (falhas humanas). O grau de
risco é determinado por uma matriz de risco gerada por profissionais com maior
experiência na unidade orientada pelos técnicos que aplicam a análise.
Pode ser empregada para sistemas em início de desenvolvimento ou na fase
inicial do projeto, quando apenas os elementos básicos do sistema e os materiais
estão definidos. Pode também ser usadas como revisão geral de segurança de
sistemas/ instalações já em operação, ajuda a selecionar as áreas da instalação nas
quais outras técnicas mais detalhadas de análise de riscos ou de contabilidade
devam ser usadas posteriormente. A APP é precursora de outras análises.
Os dados de entrada já direcionados para o presente trabalho incluem as
premissas de projeto e suas especificações (equipamento e processo), lay out de
instalação e dados de utilidades, descrição dos principais sistemas de proteção
aplicados no forno, propriedades físicas e químicas, bem como características de
inflamabilidade e de toxicidade dos gases e demais componentes de formação de
atmosfera.
Esta análise deve ser feita em time multidisciplinar, efetivo e constante do
início ao término da análise e é aconselhável o mesmo time dar continuidade na
operação. No time há a necessidade de composição de um profissional com
experiência em segurança de instalações e pelo menos um que seja conhecedor do
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processo envolvido. O time ainda deverá ter um organograma ou estrutura formal
com as funções propostas:
Gerente de projeto responsável pela definição da equipe que deve também
organizar e manter as informações atualizadas, distribuir material para a equipe,
programar as reuniões e indica-se ainda com acesso direto a um membro de diretoria
da empresa cliente de maneira a poder sugerir e buscar recursos para as
modificações advindas da APP.
Líder, pessoa que seja conhecedora da metodologia, sendo responsável por
explicar a metodologia a ser empregada aos demais participantes, conduzir as
reuniões e definir o ritmo de andamento das mesmas, além de cobrar os
participantes das ações necessárias checando a efetividade das mesmas.
Especialista que por sua vez conhece o processo e que tenha vivência e
conhecimento sobre o processo, neste caso de cementação, suas interfaces tendo
ainda credibilidade e independência em suas colocações. Relator, profissional que
tenha poder de síntese para fazer anotações, atualizá-las e registrar em ata de
reunião ou formulário específico mantendo ainda as atualizações de cada atividade.
Em geral, as reuniões não devem durar mais do que três horas, sendo a
periodicidade de duas a três vezes por semana. O tempo necessário para a
realização e reuniões da APP dependerá da complexidade do processo a ser
analisado. Para um processo de instalação e comissionamento de um forno médio
convencional indico devido à vivência anterior e guardada indicações de
especialistas, um período de 4 semanas antes do início da instalação, sendo que a
periodicidade pode ser reduzia a uma vez por semana durante a instalação.
O reconhecimento antecipado dos perigos existentes no processo economiza
tempo e reduz os custos oriundos de modificações posteriores da instalação/
sistema. Isto faz com que os custos em termos de homens-hora alceados à
realização da APP tenham um retorno considerável.
As etapas de uma APP compreendem a definição dos objetivos e do escopo
da análise; Definição das fronteiras do processo/ instalação analisada; Coleta de
informações sobre o ambiente, a instalação e os perigos envolvidos; Subdivisão do
processo/ instalação em módulos de análise; realização da APP propriamente dita
(preenchimento da planilha); laboração das estatísticas dos cenários identificados por
Categorias de Risco (frequência e severidade); Análise dos resultados e preparação
do relatório.
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Tabela 3: – Exemplo de planilha utilizada na APP

Exemplo de Planilha utilizada na APP

Análise Preliminar de Perigo

Subsistema:

Equipe:

Data:

Perigo

Causas

Consequências

Frequência

Severidade

Risco

Recomendações

Todo evento

As causas

As consequências

A frequência é

A

O risco é

As recomendações

acidental com

responsáveis

são os efeitos dos

definida

severidade

definido

propostas devem

potencial para

pelo perigo

acidentes

conforme

é definida

conforme

ser de caráter

causar danos às

podem envolver

envolvendo: radiação descrito na

conforme

descrito na

preventivo e/ ou

pessoas, às

tanto falhas de

térmica, sobre-

descrito na

Tabela 5.

mitigador.

instalações ou

equipamentos

pressão ou dose

ao meio

como falhas

tóxica.

ambiente.

humanas.

Fonte: AGUIAR (2001 p. 5)

Tabela 3.

Tabela 4

Ref.
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Tabela 4: Categorias de frequências de ocorrência dos cenários

Categorias de Frequências de ocorrência dos cenários
Categoria

Denominação

A

EXTREMAMENTE
REMOTA

B

REMOTA

C

IMPROVÁVEL

D

PROVÁVEL

E

FREQUENTE

Faixa de
Descrição
Frequência(anual)
(anual) (anual)
Conceitualmente possível,
mas extremamente
F<10-4
improvável de ocorrer
durante a vida útil do
processo/ instalação.
Não esperado ocorrer
10-4< f < 10-3
durante a vida útil do
processo/ instalação.
Pouco provável de ocorrer
-3
-2
10 < f < 10
durante a vida útil do
processo/ instalação.
Esperado ocorrer até uma
10-2< f < 10-1
vez durante a vida útil do
processo/ instalação.
Esperado de ocorrer várias
f > 10-1
vezes durante a vida útil do
processo/ instalação.

Fonte: AGUIAR (2001 p. 6)

Esta avaliação de frequência poderá ser determinada pela experiência dos
componentes do grupo ou por banco de dados de acidentes (próprio ou de outras
empresas similares).

Os cenários de acidente também devem ser classificados em categorias
de severidade, as quais fornecem uma indicação qualitativa da severidade
esperada de ocorrência para cada um dos cenários identificados. A tabela 4
mostra as categorias de severidade em uso atualmente para a realização de
APP.
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Tabela 5: – Categorias de severidade dos perigos identificados

Categorias de severidade dos perigos identificados
Categoria

Denominação

Descrição/ Características
- Sem danos ou danos insignificantes aos
equipamentos, à propriedade e/ ou ao meio
ambiente;

I

DESPREZÍVEL

- Não ocorrem lesões/ mortes de funcionários, de
terceiros (não funcionários) e/ ou pessoas
(indústrias e comunidade); o máximo que pode
ocorrer são casos de primeiros socorros ou
tratamento médico menor;
- Danos leves aos equipamentos, à
propriedade e/ ou ao meio ambiente (os
danos materiais são controláveis e/ ou de

II

MARGINAL

baixo custo de reparo);
- Lesões leves em empregados,
prestadores de serviço ou em membros da
- comunidade;
Danos severos aos equipamentos, à
propriedade e/ou ao meio ambiente;
- Lesões de gravidade moderada em

III

CRÍTICA

empregados, prestadores de serviço ou em
membros da comunidade (probabilidade
remota de morte);
- Exige ações corretivas imediatas para evitar
seu desdobramento em catástrofe;
- Danos irreparáveis aos equipamentos, à
propriedade e/ ou ao meio ambiente (reparação

IV

CATASTRÓFICA

lenta ou impossível);
- Provoca mortes ou lesões graves em várias
pessoas (empregados, prestadores de serviços
ou em membros da comunidade).

Fonte: AGUIAR (2001 p. 7)
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É importante

observar

que

para

cada

classe

de

severidade

e

frequência deve ser abordado quanto ao tipo do sistema e empreendimento
analisado, para tomar a análise do risco mais precisa e menos subjetivo.
Para estabelecer o nível de Risco, utiliza-se uma matriz, indicando a
frequência e a severidade dos eventos indesejáveis, conforme indicado na Figura
7 e na Tabela 5.
Figura 7: Matriz de Classificação de Risco – Frequência x Severidade

FREQÜÊNCIA
A

SEVERIDADE

IV

III

II

I

B

C

D

E

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

1

1

1

2

3

Fonte: AGUIAR (2001 p. 8)
Tabela 6 – Legenda da Matriz de Classificação de Risco – Frequência x Severidade

Legenda da Matriz de Classificação de Risco – Frequência x Severidade
Severidade

Frequência

Risco

I

Desprezível

A

Extremamente Remota 1

Desprezível

II

Marginal

B

Remota

2

Menor

III

Crítica

C

Improvável

3

Moderado

IV

catastrófica

D

Provável

4

Sério

E

Freqüente

5

Crítico

Fonte: AGUIAR (2001 p. 8)

Indicando as recomendações de medidas preventivas e/ ou mitigadoras pela
equipe de APP. O passo final é a preparação do relatório da análise realizada.
A técnica APP é mais abrangente informando às causas que ocasionaram ou
podem ocasionar cada um dos eventos e as suas respectivas consequências,
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obtenção de uma avaliação qualitativa da severidade das consequências (Tabela 4)
e frequência (Tabela 3) de ocorrência do cenário de acidente e do risco associado.
Pontos de atenção é que requer um maior tempo para a execução de todo
processo até o relatório final, necessitando de uma equipe com grande
experiência em várias áreas de atuação como: processo, projeto, manutenção e
segurança.

5.2 HAZOP - Estudo de Perigo e Operabilidade

Alternativamente e dependendo da complexidade há outra ferramenta que
pode ser utilizada, a HAZOP, Estudo de Perigo e Operabilidade. Esta visa identificar
os problemas de operabilidade de uma instalação
metodicamente

o

ou de

processo,

revisando

projeto. Deve-se ressaltar que esta prática está diretamente

relacionada à disciplina e muito útil para manter a originalidade dos equipamentos de
segurança e se houver uma sugestão de melhoria, a mesma interage aqui não
permitindo que algum risco venha à tona. Esta metodologia é baseada em um
procedimento que gera perguntas de maneira estruturada e sistemática através do
uso apropriado de um conjunto de palavras- guias aplicadas a pontos críticos do
sistema em estudo.
O principal objetivo de um Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP) é
investigar de forma minuciosa e metódica cada segmento de um processo, visando
descobrir todos os possíveis desvios das condições normais de operação,
identificando

as

causas

responsáveis

por tais desvios e as respectivas

consequências. Uma vez verificadas as causas e as consequências de cada tipo de
desvio, esta metodologia procura propor medidas para eliminar ou controlar o perigo
ou para sanar o problema de operabilidade da instalação.
O HAZOP enfoca tanto os problemas de segurança, buscando identificar os
perigos que possam colocar em risco os operadores e aos equipamentos da
instalação, como também os problemas de operabilidade que embora não sejam
perigosos, podem causar perda de produção ou que possam afetar a qualidade do
produto ou a eficiência do processo.
A técnica de HAZOP, também pode ser utilizada na fase de projeto de novos
sistemas/unidades de processo quando já se dispõe dos fluxogramas de engenharia
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e de processo da instalação ou durante modificações ou ampliações de
sistemas/unidades de processo já em operação. Pode também ser usada como
revisão geral de segurança de unidades de processos já em operação.
Não se pode executar uma HAZOP de uma planta em fase de projeto antes
de se dispor do P&ID (Diagramas de Tubulação e Instrumentação) da mesma. Devese, entretanto, executá-lo logo após o término do P&ID a fim de que as
possíveis modificações oriundas da análise possam ser incorporadas ao projeto
sem maiores custos. No caso de HAZOP de uma planta existente, o primeiro passo
é verificar se o P&ID está realmente atualizado, pois podem ter havido adequações
que devem ser levadas em conta, ou comumente denominadas “as built” ou o que
efetivamente foi feito. A execução de um HAZOP com base em um P&ID
incorreto é simplesmente inútil.
A

execução

participação

de

um

HAZOP

de

boa

qualidade

exige,

além

da

de especialistas experientes, informações precisas, detalhadas e

atualizadas a respeito do projeto e operação da instalação analisada. Para execução
do HAZOP deve-se dispor de P&ID's atualizados, informações sobre o processo, a
instrumentação e a operação da instalação. Estas informações podem ser obtidas
através de documentação, tais como, especificações técnicas, procedimentos de
operação e de manutenção ou por pessoas com qualificação técnica e
experiência. A documentação, devidamente atualizada, que pode ser necessária
para execução do HAZOP está indicada abaixo:
 Fluxogramas de engenharia (Diagramas de Tubulação e Instrumentação.
 Fluxogramas de processo e balanço de materiais.
 Memoriais descritivos, incluindo a filosofia de projeto.
 Folhas de dados de todos os equipamentos da instalação.
 Dados de projeto de instrumentos, válvulas de controle, etc.
 Dados de projeto e setpoints de todas as válvulas, discos de ruptura, etc.
 Especificações e padrões dos materiais das tubulações.
 Diagrama lógico de intertravamento, juntamente com descrição completa.
 Matrizes de causa e efeito.
 Diagrama unificar elétrico.
 Especificações das utilidades, tais como vapor, água de refrigeração,
ar comprimido, etc.
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 Desenhos e esquemas mostrando interfaces e conexões com outros
equipamentos na fronteira da unidade/sistema analisados.
O HAZOP se baseia no fato que um time de especialistas com diferentes
experiências trabalhando juntos podem interagir de uma forma criativa e sistemática
e identificar muito mais problemas do que se cada um trabalhasse individualmente e
depois fossem combinados os resultados. A interação de pessoas, com diferentes
experiências estimula a criatividade e gera novas idéias, devendo todos os
participantes defender livremente os seus pontos de vistas, evitando críticas
que inibam a participação ativa e a criatividade dos integrantes da equipe.
Portanto, a realização de um HAZOP exige necessariamente, uma equipe
multidisciplinar de especialistas, com conhecimentos e experiências na sua área de
atuação, avaliar as causas e os efeitos de possíveis desvios operacionais, de forma
que o grupo chegue a um consenso e proponha soluções para o problema.
No caso de plantas industriais em fase de projeto, a composição básica do
grupo de estudo é indicada na sequencia, sendo que ajustes podem ser necessários
em função de tempo necessário para a execução e/ou demanda de, por exemplo,
companhias de seguro.
Líder da equipe: esta pessoa deve ser um perito na técnica HAZOP e,
preferencialmente, independente da planta ou projeto que está sendo analisado. Sua
função principal é garantir que o grupo siga os procedimentos do método HAZOP e
que se preocupe em identificar riscos e problemas operacionais, mas não
necessariamente resolvê-los, a menos que as soluções sejam óbvias. Esta pessoa
deve ter experiência em liderar equipes e deve ter como característica principal a de
prestar atenção meticulosa aos detalhes da análise.
Chefe do projeto: este normalmente é o engenheiro responsável por manter os
custos do projeto dentro do orçamento. Ele deve ter consciência de que quanto mais
cedo forem descobertos riscos ou problemas operacionais, menor será o custo para
contorná-los. Caso ele não seja uma pessoa que possua profundos conhecimentos
sobre equipamentos, alguém com estas características também deverão fazer parte
do grupo.
Engenheiro de processos: geralmente é o engenheiro que elaborou o fluxograma
do processo. Deve ser alguém com considerável conhecimento na área de
processos.
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Engenheiro de automação: devido ao fato de as indústrias modernas possuírem
sistemas de controle e proteção bastante automatizados, este engenheiro é de
fundamental importância na constituição da equipe.
Engenheiro eletricista: se o projeto envolver aspectos importantes de continuidade
no fornecimento de energia, principalmente em processos contínuos, esta pessoa
também deverá fazer parte do grupo.
Para complementar a equipe de estudo, devem ser incluídas pessoas com
larga experiência em projetos e processos semelhantes ao que será analisado. No
caso de estudo de uma planta já existente, o grupo deve ser constituído como
segue:
•

Líder da equipe: como no caso anterior.

•

Chefe da unidade ou engenheiro de produção: engenheiro responsável
pela operação da planta.

•

Supervisor-chefe da unidade: é a pessoa que conhece aquilo que de fato
acontece na planta e não aquilo que deveria estar acontecendo.

•

Engenheiro de manutenção: responsável pela manutenção da unidade.

•

Responsável pela instrumentação: é aquela pessoa responsável pela
manutenção dos instrumentos do processo, que pode ser executada tanto
por engenheiros de automação como por eletricistas, ou por ambos.

•

Engenheiro

de

pesquisa

e

desenvolvimento:

responsável

pela

investigação dos problemas técnicos e pela transferência dos resultados de
um piloto para a fábrica.
Além das pessoas recomendadas acima, em certas ocasiões se faz
necessário o auxílio de outros membros, especialistas em determinados aspectos
operacionais ou do projeto, como

controle

de

processos,

incêndios,

computação, etc. Nos casos de plantas industriais em funcionamento, que
estiverem sendo modificadas ou ampliadas, a equipe de estudo deve ser formada
por uma combinação dos participantes apresentados nos dois casos anteriores.
Embora todos os membros da equipe tenham um objetivo comum, que é o de
obter uma instalação barata, segura e fácil de operar, as limitações impostas a
cada um dos participantes são diferentes, cada um procurando dar maior ênfase à
sua área de atuação.
Este conflito de interesses ajuda a fazer com que os prós e os contras de
cada alteração sejam exaustivamente examinados antes de se tomar uma decisão
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final. Este fato caracteriza a natureza de questionamento aberto apresentada
pela

técnica

HAZOP, exigindo que se crie um ambiente onde todos os

componentes do grupo se sintam livres para expor as suas opiniões sobre
determinado assunto. Para garantir esta liberdade de expressão, o líder da equipe
deve procurar evitar desequilíbrios, não permitindo que pessoas com personalidade
mais forte inibam a participação de outros membros do grupo, o que geraria uma
análise tendenciosa dos riscos. O HAZOP não é uma técnica para trazer novos
funcionários para trabalhar em um problema, é efetivamente um processo, uma
técnica que permite aos que são peritos em um processo utilizarem seus
conhecimentos e experiências de maneira sistemática, de modo que os problemas
tenham menor probabilidade de serem omitidos. A porcentagem de acidentes,
posteriores ao HAZOP, que ocorrem porque o grupo não tinha o conhecimento
necessário para o desenvolvimento do estudo é mínima. A maioria dos acidentes
ocorre porque o grupo responsável pelo estudo deixou de aplicar os seus
conhecimentos.
As reuniões da equipe de HAZOP devem ser suficientemente frequentes
para se manter o ímpeto desejado. Em geral, as reuniões devem durar cerca de três
horas no máximo e deve-se ter um intervalo de dois ou três dias entre reuniões
subsequentes a fim de permitir aos participantes coletar as informações
necessárias, ou seja, frequência de 2 a 3 reuniões por semana. Devem ser de
caráter obrigatório. O tempo necessário e o custo são proporcionais ao tamanho e
complexidade da unidade que estiver sendo analisada.Tipicamente os principais
resultados fornecidos pelo HAZOP são os seguintes:

- Identificação de todos os desvios acreditáveis que possam conduzir a
eventos perigosos ou a problemas operacionais.
- Uma avaliação das consequências (efeitos) destes desvios sobre o processo.

O exame dos meios disponíveis para se detectar e corrigir ou mitigar os
efeitos de tais desvios. Podem ser recomendadas mudanças no projeto,
estabelecimentos ou mudança nos procedimentos de operação, teste e manutenção.
Portanto, os resultados obtidos são puramente qualitativos, não fornecendo
estimativas numéricas nem qualquer tipo de classificação em categorias.
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Tabela 7: Exemplos de planilhas utilizadas na HAZOP

Exemplos de Planilhas utilizadas na HAZOP
Análise de Perigos e Operabilidade

Unidade
Sistema:

Equipe:

Data:

Localização do Nó:
Item

Desvio

Página:
Causas

Consequências

Salvaguardas

Observações

Análise de Perigos e Operabilidade

Unidade
Sistema:

Equipe:

Data:

Parâmetro:

Nó:

Página:

Palavra Guia

Fonte: AGUIAR (2001 p. 17)

Desvio

Causas

Detecção

Consequências

Providencias
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O HAZOP é ideal para ser empregada na fase final de elaboração do projeto
de processo, embora também seja aplicada na etapa de operação. As principais
vantagens estão relacionadas com a sistematicidade, flexibilidade e abrangência
para identificação de perigos e problemas operacionais. Além disso suas reuniões
promovem a troca de idéias entre os membros da equipe uniformizando o grau de
conhecimento e gerando informações úteis para análises subsequentes. Quando
da ocorrência de desvios, funciona de forma análoga a um "simulador" de
processo. Pontos de atenção: avalia apenas as falhas de processo (Temperatura,
Pressão, Vazão, Acidez) para determinar as potenciais anormalidades de
engenharia. Requer uma equipe multidisciplinar com larga experiência

para

implementação da técnica. Especialistas em projeto, processo, operação do
processo, instrumentação, química, segurança e manutenção.
Tabela 8: Comparação entre as técnicas APP e HAZOP
APP

Metodologia
Objetivo
Aplicação

Natureza dos
Resultados

Vantagens

HAZOP
Indutiva qualitativa
Identificação dos possíveis desvios das condições
Identificação de perigos genéricos
normais de operação
Fase inicial do projeto
Revisão geral de segurança de unidades em operação
Modificações de unidades de processo já em
operação
Fornece uma ordenação qualitativa dos
Identificação de todos os desvios acreditáveis que
cenários de acidentes identificados
possam conduzir a eventos perigosos ou a
(priorização das medidas propostas para
problemas operacionais
redução dos riscos da unidade analisada)
Uma avaliação das consequências (efeitos) destes
desvios sobre o processo
Qualitativos, não fornecendo estimativas numéricas
Geram informações úteis para análises subsequentes, principalmente, para Avaliação
Quantitativa de Riscos
Informa às causas que ocasionam cada
Sistematicidade, flexibilidade e abrangência para
um dos eventos e respectivas
identificação de perigos e problemas operacionais
consequências.
Maior entendimento, pelos membros da equipe, do
Obtenção de uma avaliação qualitativa da
funcionamento da unidade em condições normais
severidade das consequências e
e, principalmente, quando da ocorrência de
frequências de ocorrência dos cenários e
desvios, funcionando a análise de forma análoga a
do risco associado.
um "simulador" de processo

Fonte: AGUIAR, 2001 p.28

De posse da revisão bibliográfica foi possível realizar a investigação de um sinistro
envolvendo um forno de atmosfera controlada, estudo de caso, e posteriormente serão
propostas medidas que permitem minimizar eventos desta ordem. Este sinistro permitiu que
fossem analisadas as questões de posta em marcha, operação, manutenção e reprojeto
obtendo-se ao término uma descrição de eventos e medidas mitigadoras que podem ser
aplicados em fornos similares.
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6

ANÁLISE DE UMA EXPLOSÃO OCORRIDA EM FORNO DE CEMENTAÇÃO
Para o estudo de caso adotou-se um sinistro, o qual obteve-se autorização de

uso, desde que não fossem divulgados o nome do cliente, fabricante e demais
envolvidos. Esta investigação analisou os efeitos, na área sinistrada, de tratamento
térmico.
O forno em questão têm uma atmosfera redutora endotérmica para
austenitização sob atmosfera controlada e posterior têmpera. Sua concepção na
parte de atmosfera e aquecimento é comum aos fornos para esta finalidade, ou seja,
de atmosfera controlada sendo um diferencial sua geometria, mas que não afetam
as reações químicas da atmosfera e pode ser utilizado neste trabalho no que tange
às análises de risco, tipo de atmosfera e sua abrangência, portanto trata-se de uma
investigação de explosão em forno de soleira rotativa, ocorrido no ano de 2009.
Para tanto, efetuou-se a investigação de explosão em forno de soleira com o
objetivo de determinar as possíveis causas de explosão.
Para a análise e investigação, o trabalho foi feito tendo em conta:


Vistorias no local do sinistro, realizadas nos meses de março, abril e maio,
ocasiões em que foram analisados o forno sinistrado, seus componentes e
os respectivos modos de operação;



Informações obtidas junto a: trabalhadores presentes no local no momento
do sinistro; engenheiros das empresas envolvidas (fornecedor e usuário);



Analise do Manual de Funcionamento e Operação do Forno elaborado
pelo fornecedor/instalador



Testes de estanqueidade dos tubos radiantes refratários;



Análise do software de controle do forno;



Análise dos alarmes ocorridos no dia da explosão.

O momento da explosão foi confirmado a partir de registro no ambulatório,
que recebeu chamado de socorro a uma vítima daquele acidente e conforme
relatado por funcionários presentes na manhã do dia do acidente, sendo que por
volta da 06 horas, iniciaram-se os procedimentos visando colocar o forno de soleira
rotativa em operação.
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O forno havia funcionado anteriormente pela última vez vinte dias antes do
dia do acidente quando foi desligado e passou por um processo de purga com
nitrogênio.
Por volta das 08 horas, no dia do acidente e segundo informações obtidas
nas vistorias, o operador do equipamento solicitou a presença de um eletricista de
manutenção, para verificar possíveis problemas nos comandos elétricos, pois os
queimadores de aquecimento até aquele momento, não haviam acendido.
Verificou-se que os registros do sistema de aquisição de dados “Workstation”
apontaram, no momento da explosão, um aumento abrupto da temperatura no
interior do forno. Ver Figura 8.
Figura 8: Registro da temperatura no interior do forno
Temperatura
Interna
no forno (ºC)

Temperatura
ambiente

09:02:15

Tempo
(hh:mm:ss)

Momento da explosão

Fonte – Elaborada pelo autor

A sobrepressão gerada na explosão, no interior do forno, foi aliviada por meio
do vão da soleira rotativa, preenchido com óleo de vedação térmica que foi expelido
durante a expansão dos gases contidos no forno. Ver Fotografias 1 e 2.

49
Fotografia 1 – Óleo expelido da soleira abaixo
do forno

Fonte: Elaborada pelo autor
Fotografia 2: Óleo expelido da soleira, na
região de seu eixo, abaixo do forno

Fonte: Elaborada pelo autor

A explosão também gerou o deslocamento do forno, projetando-o a uma
altura de cerca de 35 cm da base. Tal deslocamento ocasionou danos aos seus
componentes internos e externos. Ver Figuras 09 e 10 e fotografias 3 e 4.
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Figura 9: Medição do deslocamento vertical do
forno decorrente da explosão

Figura 10: Detalhe da medição do
deslocamento vertical

Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor

Fotografia 3 – Danos provocados pela explosão no
interior do forno

Fotografia 4: Danos provocados pela
explosão nas tubulações que abasteciam
o forno

Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor
.

Entre os danos mais significativos, destacam-se o rompimento das tubulações
de gases e a ocorrência de incêndio do tipo “jet fire”. Apesar da proximidade do
forno em relação a dois pilares de sustentação da edificação, o deslocamento do
forno não foi suficiente para atingi-los. Ver Foto 5.
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Fotografia 5: Distância de 30 cm, aproximadamente, entre a base do forno e um dos pilares
sustentação do galpão

de

Fonte: Elaborada pelo autor

Para a formação de atmosfera e alimentação dos queimadores de
aquecimento do forno neste caso haviam quatro tipos diferentes de produtos, ou
seja, nitrogênio, metano, metanol e ar (somente para ajuste do potencial de carbono
e limitado)por meio de redes instaladas na parte superior do galpão. As derivações
para o abastecimento do forno dispunham de válvulas de bloqueio manual, para
bloqueio do abastecimento em uma eventual emergência. A localização era
dificultada de maneira a evitar que algum indivíduo sem conhecimento pudesse ter
fácil acesso segundo entrevista realizada com os responsáveis pela instalação, no
entanto tal condição impediu o fechamento das válvulas no momento do acidente.
Assim, o vazamento dos produtos, a partir do rompimento das tubulações,
prolongou-se, até que outras válvulas remotas fossem acionadas.
Figura 11: Localização das redes aéreas de abastecimento do forno e das válvulas de
bloqueio

Válvulas de
Bloqueio

Face das
tubulações

Fonte: Elaborada pelo autor
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As tubulações dos produtos nitrogênio, metano, metanol e ar estavam
instaladas em uma das laterais do forno e abasteciam seu ambiente interno. Por
meio de derivações localizadas nesta mesma região, nas tubulações de metano e ar
comprimido, eram abastecidos os oito queimadores do forno, a chama piloto
localizada no topo do queimador de alívio de excesso de gases do interior do forno e
a cortina de chama na porta de entrada e saída de peças produzidas no processo.
Ver Figuras 12 e 13.

Figura 12 – Tubulações de produtos que
abasteciam o forno

Nitrogênio

Figura 13 - Detalhe das derivações das
tubulações de ar comprimido e metano para
alimentação dos queimadores

Ar
Metano
Nitrogênio de

Metano

Segurança

Ar

Metanol

Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor

O controle de entrada de metano nos queimadores era feito por meio de
dois pressostados, que regulavam a pressão de entrada, mínima e máxima, nos
queimadores. Ver Figuras 14 e 15.

Figura 14 - Pressostatos para controle de gás
nos queimadores

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 15 - Detalhe dos pressostatos

Pressão mínima regulada

Pressão máxima regulada

em 40 mbar

em 90 mbar

Fonte: Elaborada pelo autor
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Os queimadores eram dotados de tubos radiantes refratários, de forma a
impedir que os gases de combustão entrassem em contato com o ambiente interno
do forno. Ver Figura 16 e fotografia 6.
Figura 16 – Tubos radiantes refratários no
interior do forno

Tubos radiantes

Tubos radiantes

Tubos radiantes

Fonte: Elaborada pelo autor
Fotografia 6 – Queimador desmontado

Fonte: Elaborada pelo autor

As tubulações dos produtos nitrogênio, metano e ar comprimido, que
abasteciam o interior do forno, eram dotadas de uma tubulação secundária “bypass”
que se sobrepunha às válvulas solenóides de controle automático. Estes “bypass”
apresentavam controle manual por meio de válvulas de esfera. Ver Figuras 17 e 18.
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Figura 17 – “Bypass” nas tubulações de metano e
ar comprimido

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 18 – Detalhe dos “bypass” nas
tubulações de metano e ar comprimido

“Bypass” na

“Bypass” na

tubulação de Ar

tubulação de

Fonte: Elaborada pelo autor

Metano

Averiguou-se por ocasião das vistorias, junto ao fornecedor/instalador do
forno, que os “bypass” nas tubulações de nitrogênio, metano e ar comprimido tinham
o propósito de garantir a continuidade de operação do forno na eventualidade de
uma falha dos comandos automáticos, com o intuito de evitar perdas na produção do
forno.
Conforme verificado no Manual de Funcionamento e Operação do Forno, o
procedimento de aquecimento do forno, textualmente, deveria ser:
Antes de ligar o aquecimento do forno verificar se o nitrogênio de segurança
está disponível e fluindo pelo respectivo rotâmetro, pelo menos durante uma hora
antes que o aquecimento esteja ligado;
Quando o forno está em seu estado frio, abaixo de 750ºC, as curvas de
segurança das linhas de alimentação de gás devem ser retiradas;
Após atingir 750ºC instalar as curvas de segurança e abrir a alimentação de
gás para a queima, acender a saída de excesso de gás.
Verificou-se no local que todas as curvas de segurança das tubulações
estavam conectadas. Estas curvas se localizavam na parte superior do forno, onde o
abastecimento do ambiente interno era realizado. Tal situação dificultava acesso e
impedia a rápida retirada das curvas de segurança das tubulações. Ver Figura 19.
Verificou-se também, a existência de apenas uma curva de segurança para as
tubulações de ar, metano e nitrogênio, sendo impossível a purga do forno, sem que
a curva de segurança comum aos três gases estivesse conectada. Ver Figura 20.
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Figura 19 – Detalhe das tubulações de gases

Figura 20 – Detalhe das tubulações de ar, metano e
nitrogênio
Única curva de

Curvas de

segurança para as 3

segurança

tubulações

Ar
Metano
Nitrogênio de
Segurança

Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor

A explosão ocorrida foi de natureza química, resultante de uma reação
violenta de oxidação de uma mistura de gases no ambiente interno do forno, que se
encontrava na faixa de explosividade. Isto pôde ser comprovado pelo aumento
abrupto de temperatura, conforme mostrado na Figura 8.
Quando a explosão aconteceu, a porta de entrada e saída de peças estava
fechada, consequentemente a cortina de fogo estava apagada. O sistema está
desenhado para acionar a cortina de fogo apenas quando ocorrer a abertura desta
porta. Desta forma, pode-se descartar que uma falha na cortina de fogo tenha
possibilitado o ingresso de metano no ambiente interno do forno, para gerar uma
mistura explosiva.
A questão seguinte a ser considerada é: as condições de projeto e instalação
do equipamento permitiam a introdução acidental de metanol ou metano com o forno
frio?
A partir das vistorias realizadas, coleta de informações junto aos técnicos do
fornecedor e análise do Manual de Funcionamento e Operação do Forno, constatouse que o metanol não poderia ser lançado acidentalmente, caso o equipamento
estivesse em condições normais de uso e que o metano sim, poderia.
Apesar de todos os controles automáticos para a introdução de metano no
forno, equivalentes aos controles do metanol, havia uma tubulação de “bypass”, que
a partir da abertura manual de uma válvula de esfera liberaria o metano para o
ambiente interno. Adicionalmente a isto, têm-se como alternativas para a
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composição acidental da mistura explosiva no interior do forno as seguintes
possibilidades:


O ingresso do metano pela falha na estanqueidade dos tubos radiantes

refratários;


O ingresso de metanol e/ou metano residual na rede de abastecimento

após as válvulas solenóides de controle automático;


O ingresso de metanol ou metano a partir de falha de operação no

sistema de constituição da atmosfera de cementação;


O ingresso de metanol ou metano pela falha nas válvulas solenóides

de controle automático no sistema de constituição da atmosfera de cementação.

Foram realizados testes de estanqueidade de todos os tubos radiantes,
submetendo-os a 2 kgf/cm² (valor significativamente superior à pressão de trabalho
dos queimadores), visando verificar a possibilidade de ingresso de metano no
interior do forno a partir de vazamentos. Ver Fotografia 7.
Fotografia 7 – Verificação da estanqueidade nos tubos radiantes

Fonte: Elaborada pelo autor

Todos os tubos radiantes mostraram-se estanques, comprovando que o gás
que gerou a mistura explosiva não se originou nos queimadores.
Apesar da purga não ter acontecido durante os procedimentos que
envolveram a tentativa de colocar o forno em operação, o ambiente interno
originalmente não estava contaminado com uma mistura explosiva. Caso estivesse,
a explosão teria ocorrido imediatamente após a ignição da chama- piloto.

57

Durante as vistorias iniciais foi obtida a informação de que o forno, quando
desligado pela última vez, havia passado por um processo de purga com nitrogênio.
Além disso, os volumes medidos nas tubulações de metano e metanol, a
partir das válvulas solenóides de controle até a entrada desses produtos no forno
não eram suficientes para gerar uma mistura de gases na faixa de explosividade no
interior do forno, conforme comprovado a seguir. Ver Fotografia 8.
Fotografia 8 – Medição dos volumes das tubulações de metanol e metano

Fonte: Elaborada pelo autor

O volume interno do forno foi calculado, chegando-se ao valor de,
aproximadamente, 25.000 litros.
O metano apresenta LIE (limite inferior de explosividade) de 5% em volume.
Desta maneira, o volume de metano no interior do forno suficiente para gerar mistura
atingindo o LIE seria de, aproximadamente, 1250 litros.
O metanol apresenta LIE de 6% em volume. Desta maneira, o volume de
metanol no interior do forno suficiente para gerar mistura atingindo o LIE seria de,
aproximadamente, 1500 litros.
A medição de volume nas tubulações mencionadas apontou os seguintes
valores:


Tubulação 1 de metanol - 0,21 litros;



Tubulação 2 de metanol - 0,47 litros;



Tubulação de metano – 5,13 litros.
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Percebe-se, desta maneira, que os volumes residuais de metanol e metano
que poderiam ingressar no forno, após seu desligamento, são largamente
insuficientes para constituir uma atmosfera que pudesse chegar ao LIE.
Analisou-se com o apoio de engenheiros e técnicos das empresas cliente e
fornecedor, o funcionamento do software de controle do forno, visando verificar a
possibilidade de gerarem-se comandos capazes de liberar o metano ou o metanol
indevidamente, ou seja, antes do processo de aquecimento ter alcançado o valor
pré-definido no Manual de Funcionamento e Operação do Forno.
Chegou-se à conclusão que o software de controle do forno bloquearia o
acionamento das válvulas solenóide e não permitiria a liberação do metanol ou do
metano em momento impróprio.
As válvulas solenóide de controle do fluxo de metano e metanol foram
destruídas pelo “jet fire” que se seguiu à explosão. Assim, não foram possíveis
quaisquer análises diretas destes dispositivos.
Como o equipamento havia entrado em operação recentemente (dezembro do
ano anterior), seria pouco provável uma falha prematura em dispositivo fundamental
para a operação segura do forno, especialmente porque tais dispositivos são
checados nos procedimentos de entrega do forno, desta maneira estas válvulas
foram consideradas aprovadas.
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7

ANÁLISE DE RISCO NA DEFINIÇÃO DE COMISSIONAMENTO DE FORNOS
DE ATMOSFERA

Mesmo com a pesquisa e revisão bibliográfica, não foi possível de se
encontrar material anterior de referência para uma base de consulta específica de
análise de risco e comissionamento em fornos de atmosfera controlada. Há uma
base muito boa para a parte de edificações, plantas industriais químicas, de papel,
celulose, siderúrgicas, nuclear e de petróleo para citar as mais usualmente
encontradas, mas para fornos com atmosfera controlada não há material direcionado
e mesmo consultando o autor de livro sobre comissionamento ou empresas de
presença mundial não havia exemplos anteriores.
Desta maneira após a apresentação de estudo de caso, há uma
proposta/sistema de análise e ação com o uso de ferramentas apresentadas e a
mais adequada de acordo com:
 Novo equipamento a ser instalado (comissionamento)
 Retomada de operação após reforma ou de acordo com volume de produção
 Mudança de processo/otimização

São indicadas as ferramentas básicas mais adequadas para cada situação de
início de operação, continuidade de operação, desligamento do forno e retomada de
operação.
Para o início de operação, a APP mostra-se eficaz e rápida mesmo que a
HAZOP tenha maior abrangência. Para a continuidade da operação, desligamento e
retomada de operação, a HAZOP é a mais indicada.
Neste ponto há que se considerar que se a cada momento for utilizada uma
ferramenta mais trabalhosa como a HAZOP há a tendência geral de levar os
usuários a um não sucesso na devida avaliação e utilizando-se de algum material já
formatado e disponível. É fato que os fornos de atmosfera já dispõem de uma série
de dispositivos de segurança consagrados, mas ledo engano que isto sirva de
comodismo ou utilização de padrões já estabelecidos. É necessário que todos os
dados de entrada sejam sempre reavaliados de maneira dinâmica e atualizada para
uma operação segura.
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Sendo assim a palavra de ordem é conhecimento, disciplina, documentação e
lições aprendidas. Houve a oportunidade de ao longo dos anos de contatar com
muitos profissionais da área e sempre, sempre a causa raiz de acidentes esteve em
alterações feitas sem a devida aprovação para prover uma melhoria pontual, falta de
comunicação ou falta de conhecimento dos envolvidos.
Desta maneira para o presente trabalho foi realizada uma revisão geral e
procurou-se descrever o mais detalhadamente possível os sistemas de segurança
conhecidos e hoje disseminados, sendo que estes se mantidos garantem uma
operação segura baseado no que hoje está disponível e conhecido. Este tema é
tratado no item 7 sistemas aplicados sendo que o objetivo é de mostrar o que há
efetivamente disponível.
A disciplina e documentação andam de mãos dadas, para tal não há
escapatória. A constância no treinamento mesmo que profissionais sejam os mais
experientes imagináveis, há que se fazer, refazer e fazer de novo até mesmo
quando há reclamações devido ao ato de repetir; não faz mal é necessário ver e
rever constantemente, inclusive com teste de avaliação formal sendo esta atrelada
ao desenvolvimento profissional e individual dentro da empresa ou instituição. Por
vários anos foi feito uso deste expediente, aliado ao que se denominam diálogos de
segurança (diários ou semanais), aplicou-se seis sigma na área e o resultado foi um
recorde de não acidentes com a operação de fornos no que tange à atmosfera e
ainda uma redução vertiginosa nos acidentes diversos como exemplo batidas e corte
em dedos. Modificações não são proibidas, vive-se em um mundo de
competitividade e sim, melhorias são necessárias, no entanto devidamente
analisadas, avaliadas por um time multidisciplinar e de maneira constante. Uma
ferramenta utilizada para este fim e que citada aqui foi utilizada é um misto de
5W2H, Hazop e sistema informatizado. Pode parecer um tanto quanto burocrático,
mas tendo um comitê para o trabalho contínuo e com suporte real e efetivo da
chamada alta administração da empresa, atividades como esta deixam de ser
problema e mostram efetivos resultados inclusive financeiros.
As figuras a seguir exemplificam o acima colocado.

4
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Figura 21: Exemplo de parte da solicitação de Alteração de Processo de Tratamento
Térmico

Fonte: elaborada pelo autor

Para a devida análise, pode ser criado um sistema até que relativamente
simples (figura 21) e que pode ser integrado a softwares de acompanhamentos mais
complexos. Neste caso cada área ou responsável é obrigado a dar uma disposição
até uma determinada data, se não avisos via terminais de utilização ou
microcomputadores ficam aparecendo na tela até um limite onde o gestor principal
recebe também este aviso indicando o atraso da disposição e cobra esta do
avaliador.
A figura 22 é um exemplo de time constituído como se observou no HAZOP
formatado em minuta de reunião com base na ferramenta 5W2H que é basicamente
uma lista de checagem para atividades que precisam ser desenvolvidas com o
máximo de clareza possível; nesta ferramenta fica estabelecido o que será feito,
quem fará o quê, em qual período de tempo, em qual área da empresa e todos os
motivos pelos quais esta atividade deve ser feita. Há ainda o como será feita esta
atividade e quanto isto custará a empresa tal processo. Objetiva

eliminar por

completo qualquer dúvida que possa surgir sobre um processo ou sua atividade.
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O nome 5W2H desta ferramenta foi assim estabelecido por juntar as primeiras
letras dos nomes (em inglês) das diretrizes utilizadas neste processo
 What – O que será feito (etapas)
 Why – Por que será feito (justificativa)
 Where – Onde será feito (local)
 When – Quando será feito (tempo)
 Who – Por quem será feito (responsabilidade)
 How – Como será feito (método)
 How much – Quanto custará fazer (custo)

Figura 22: Adequação de 5W2H
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7.1 Sistemas aplicados

Os principais sistemas de segurança em fornos de atmosfera controlada para
tratamentos térmicos são colocados na sequencia, mas ressalto inicialmente que
cada segmento industrial deve seguir os procedimentos de segurança aplicados em
sua área específica. As informações aqui apresentadas não têm a pretensão ou
objetivo de serem sobrepostas às práticas adotadas e nem de interpretarem normas
disponíveis atualmente como exemplos de maior destaque na área as EN 746,
NFPA 86, NR12 ou NR14. Nada substitui um treinamento adequado do pessoal de
operação, processos e manutenção, aliado a um projeto de forno executado onde os
sistemas de segurança estão disponíveis, ativos e mantidos ao longo do tempo.
Fornos de atmosfera controlada têm em sua rotina de trabalho, a eficiência
conhecida por seus usuários ao redor do mundo, porém em qualquer discussão de
aquisição, comissionamento ou manutenção as análises devem ser feitas por
profissionais de conhecimento e vivência aliado com certeza às referências
bibliográficas disponíveis. Tais equipamentos apresentam riscos inerentes devido
aos gases/atmosferas inflamáveis utilizadas, é uma rotina de risco e a ferramenta
que se tem é de conhecer este risco, aprender, divulga-lo, saber e atuar no que
fazer para superá-los, disponibilizar meios de como evita-los e como já colocado
treinar até que esta atividade seja de rotina com constância de observação de onde
e como proceder.
Todos os fabricantes idôneos e com tecnologia, oferecem a seus clientes
fornos com sistemas de segurança intertravados e redundantes, alguns exemplos:
sistema purga com gás inerte/não reativo, instalações com dispositivos para paradas
programadas ou de emergência do mesmo, temperaturas mínimas de entrada de
gases, monitoração de processo e suas variáveis, treinamento aos usuários,
procedimentos de queima de fuligem, procedimentos de como atuar em qualquer
falha do sistema de segurança, procedimentos de emergência os quais não podem
jamais ser ignorados e em especial, jamais, nunca se devem passar por cima
(entenda-se “by pass”) dos sistemas de segurança disponíveis.
Como anteriormente colocado, sobre atmosfera endotérmica que em sua
maioria têm a seguinte composição média Gás (% Vol):
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CO = 20.7 %
N2 = 39.8 %
H2 = 38.7 %
CO2 = 0.40 %
CH4 = 0.80 %
H20 = 0.05 %
Atmosfera esta das mais utilizadas em processos de cementação e de
têmpera sob atmosfera protetora.

Os riscos propriamente envolvidos são:
•

Explosão

•

Incêndio

•

Combustão

•

Intoxicação e Asfixia

Deve-se, portanto saber e manter os dispositivos de segurança adequados e
revisados, além de conhecimento de todos envolvidos para interação em caso de
necessidade.
Potenciais acidentes podem ocorrer acidentes quando:
•

Houver falha técnica

•

Comportamento incorreto da operação / manutenção / planejamento
processos

Potenciais falhas:
•

Haver queda de energia

•

Falha de aquecimento

•

Falha nos controladores de temperatura

•

Falha de alimentação de gás não reativo (Nitrogênio)

•

Falha nas chamas piloto e/ou ignitores elétricos

•

Baixa pressão interna nos fornos (ex.:escape da atmosfera de maneira não
controlada)

•

Vedação deficiente das portas

•

Temperatura do óleo elevada (falha em trocador de calor, por exemplo)

•

Baixo nível de óleo no tanque de resfriamento
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•

Presença de água no óleo de tempera
Evita-se e atua-se pró ativamente contra o risco através de técnicas

adequadas e ações contínuas da operação e manutenção.

Técnicas básicas:
•

Construção e tamanho do forno

•

Dispositivos de segurança do equipamento

•

Temperatura do forno (processos diversos e paradas em manutenção, final
de semana, reinício de trabalho)

•

Organização da operação e da manutenção

A segurança não depende exclusivamente da presença dos dispositivos de
segurança, depende com certeza do conhecimento dos mesmos por todos os
envolvidos para interação se necessário e contínua checagem.
Como condição segura de operação do forno, há portanto a aplicação de
técnica adequada de segurança, conhecimento básico da atmosfera e seus riscos,
treinamento do pessoal de operação e manutenção, orientação regular sobre os
riscos vinculados e medidas de segurança (mesmo para aqueles que já passaram
por um treinamento), ficar sempre alerta às indicações tais como pressão do forno,
ter as indicações de temperatura sempre claras e seguras de maneira a identificar
qualquer problema em tempo e solucioná-lo.
É usual já estarem incorporados os seguintes dispositivos de segurança com
intertravamentos. Iniciando com os principais:

Cortina de chama
A finalidade deste dispositivo é a de evitar que oxigênio presente no ambiente
vá para dentro do forno, em sua atuação ocorre também a “queima” da atmosfera
interna do forno evitando contaminação do ambiente externo ao forno.
Este dispositivo atua evitando:
Intoxicação/Asfixia
Composição básica:
 Chama piloto
 Tubo de queima
 Sensor de presença de chama

Explosões -- Combustão do Gás --
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Figura 23: Cortina de chama em funcionamento

Sensor de presença
Chama piloto

Tubo de queima

de chama

Fonte: Aichelin Holding

A ativação da cortina de chama se dá quando há um transporte de peças por
uma porta e que seja necessário durante o processo quer seja para uma entrada,
saída, manuseio para têmpera conformada e ou intervenção nas portas do forno. O
funcionamento dela está intertravado. Quando a porta recebe o comando de
abertura, há o início de chama no queimador piloto, enquanto o sensor (do lado
oposto) não “sentir” a chama, a porta (Inter travada) não é aberta.
Em caso de falha do sensor, não há emissão de sinal e a porta permanece
fechada, evitando a saída da atmosfera do forno para o ambiente de trabalho
externo e a entrada da atmosfera deste ambiente (oxigênio) para dentro do forno.

Pirômetro de Segurança.
Para a admissão de gases dentro do forno, deve haver um controlador de
temperatura (pirômetro) com ajuste mínimo que permite a entrada de gases de
formação de atmosfera sempre acima de 750°C (segundo EN 746) ou 760ºC
(segundo

NFPA).

Obs.

Abaixo

de

750°C,

automaticamente como medida de segurança.

o

Nitrogênio

entra

no

forno
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Na linha de admissão de gases há válvula solenoide

que está interligada ao

pirômetro, ou seja, somente há a admissão dos gases de formação de atmosfera se
a temperatura for igual ou superior a 750°C. Em temperaturas inferiores a válvula
permanece fechada.

Pressão interna do forno.
A pressão interna do forno advém do processo e também é mantida como
mais um auxiliar na segurança. Por quê?
Com a pressão levemente superior à atmosférica, evita-se que haja a entrada
de oxigênio para dentro do forno e/ou tanque de óleo.
Evitando: Explosões -- Combustão do Gás e/ou do Óleo.
O ajuste é feito pela restrição à saída da atmosfera para o ambiente com
regulagem por profissional habilitado e sistemas automatizados quando disponível.
A visualização é feita por indicador de pressão convencional e/o medidores
de pressão conectados a alarmes audiovisuais que indicam uma baixa pressão em
relação à atmosférica.

Admissão de Nitrogênio
O Nitrogênio sendo um gás não reativo é utilizado em termos de segurança
basicamente :
Quando há queda de temperaturas ou no aquecimento/resfriamento abaixo de
750ºC.
Além de haver

a admissão de gases para atmosfera interrompida pelo

pirômetro de segurança (conforme explicado) há uma válvula solenóide (NF
normalmente fechada) na linha emergência de N2 que abre automaticamente
permitindo a entrada de N2 expulsando a atmosfera presente no forno.
Também compensa a queda de pressão durante o início da tempera. Quando
do primeiro instante da têmpera a carga submerge no óleo e em seu estágio inicial
há a contração da atmosfera no recinto de tempera que demanda um equilíbrio de
pressão evitando desta maneira uma sucção da atmosfera externa que contendo
oxigênio leva risco ao sistema.
O nitrogênio, portanto evita a entrada de oxigênio, que tende a ser “puxado”
quando desta contração, mesmo com a vedação das portas em perfeito estado, este
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dispositivo de verificação de pressão e sua interação com o processo exerce um
fundamental papel na segurança do processo.
Isto é facilmente notado em fornos tipo câmara, mas nem sempre percebido
em fornos contínuos tipo empurrador.
A seguir exemplo de uma instalação com detalhe na linha Nitrogênio.

Fotografia 9: Linha de Nitrogênio em forno de soleira rotativa

Fonte: Aichelin Holding

A seguir são indicados ainda itens diversos que se não mantidos em boas
condições levam a situações de risco.

Vedação das portas e vestíbulos:
Havendo uma vedação deficiente, podem ocorrer combustão da atmosfera
e/ou óleo de resfriamento, pois o oxigênio presente na atmosfera exterior ao forno
pode ser puxado, por exemplo, quando do primeiro momento da tempera, conforme
colocado anteriormente. É fato que para haver um acidente neste caso, outros
sistemas devem falhar (exemplo: compensação de pressão pelo Nitrogênio). No
entanto a condição primeira imposta em sistemas de segurança é de que mesmo
redundantes todos têm que estar em pleno funcionamento.
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Trocador de calor não atuante ou deficiente:
Pode ocorrer a elevação da temperatura do óleo, acima do máximo permitido,
iniciando a combustão.
Outro problema que deve ser evitado é o de haver mistura de água em trocadores
de calor água/óleo.

A indicação de caráter obrigatório portanto é ação contínua de uma manutenção
adequada.

Baixo nível de óleo no tanque de têmpera:
Neste caso pode ocorrer a não submersão total da carga, gerando aquecimento
excessivo na parte superior podendo gerar a combustão no óleo em havendo
oxigênio presente

Água no óleo:
Eventualmente após período de não funcionamento do forno quando não há
aquecimento, a água pode ficar no fundo do tanque e quando o mesmo volta a
operar e uma carga é temperada (submergida) e dependendo do volume da água,
esta água presente passa a vapor que ao sair do meio pode gerar além da mistura
água-óleo, uma expansão que chega a sair do tanque (em muitos casos pegando
fogo) tal como uma espuma e os efeitos são catastróficos.
Mais uma vez, a indicação de caráter obrigatório portanto é ação contínua de uma
manutenção adequada.
Mesmo com os mais recentes desenvolvimentos e automações, o forno não
deve ficar sem supervisão nos itens de segurança.
Há uma série de procedimentos, dispositivos e sistemas de interface neste
tema, mas de maneira geral salientam-se a constante observância e perfeito
funcionamento em:
- Sistemas de combate a incêndio
- Instalações adequadas para o equipamento (Utilidades, local onde o equipamento
está instalado, acessos, rotas de fuga, etc.)
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- Planos de operação e manutenção claros, disponíveis e de conhecimento da
equipe presente nestas operações
- Tipo de óleo de têmpera utilizado e detalhamento de periféricos (ex. trocadores de
calor, tubulação, temperatura de trabalho)
- Equipamentos de monitoração da atmosfera do ambiente onde os fornos estão
operando.
- Comissionamento usual em fornos.
- Ferramentas ou sistemáticas contínuas de análise e continuidade
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8

COMISSIONAMENTO EM FORNOS DE CEMENTAÇÃO COM ATMOSFERA
CONTROLADA

Desde a fase de projeto, a interação no ambiente em que o forno estará
inserido,

no

pré

comissionamento,

comissionamento,

indicado

para

um

acompanhamento contínuo durante toda a operação do forno e ainda a ser
verificado a cada parada e cada retomada de operação no mínimo no que tange a:
 Avaliação a frio.
Um teste funcional e respectivo ajuste individual de componentes do forno serão
necessários, sendo esta primeira fase mais abrangente e envolvendo o que é
denominado teste a frio. A movimentação a frio e todo seu sequenciamento tem a
finalidade efetivamente de verificar todos os componentes do sistema e a passagem
de uma carga (peças) normalmente sucata que simula o equipamento em sua
operação normal enquanto todo o sistema está frio.
 Aquecimento
O material de isolação térmica do forno, contém umidade relativa do ambiente e o
aquecimento não pode ser feito sem um estágio de secagem. Esta secagem
corresponde a um ciclo de aquecimento em etapas que depende do tipo e tamanho
do forno, após esta secagem o forno fica na temperatura de trabalho do tratamento a
ser executado para o tratamento térmico ao qual as peças devem ser submetidas.
 Formação de atmosfera e testes de operação.
Esta fase tem o objetivo de iniciar a introdução de gases de formação de atmosfera
interna para o forno, mais uma vez todos os itens de segurança anteriormente
indicados são testados. Não há como indicar um ou outro sistema de segurança de
maior importância, mesmo porque todos o são interdependentes para uma operação
segura, mas é de extrema importância verificar no que tange aos gases se as
instalações estão de acordo com as especificações e normas pertinentes e em
especial se há nitrogênio efetivamente disponível em volume e pressão adequadas
para um eventual necessidade em caso de emergência. Realizam-se novamente os
testes que foram efetivados anteriormente na avaliação a frio e inicia-se a formação
de atmosfera ou ainda denominado condicionamento do forno ou saturação do
forno; logo após este ponto acerta-se a atmosfera de maneira a buscar na prática o
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que a estequiometria nos indica chegando normalmente a uma composição típica
conforme indicada anteriormente, relembrando como abaixo em % volumétrica:
CO = 20.7% / N2 = 39.8% / H2 = 38.7% / CO2 = 0.40% / CH4 = 0.80% /
H20 = 0.05%.
Como observação, são valores de referência e que podem ter a necessidade de
ajuste de acordo com o processo a ser executado e tipo de forno.
Com a atmosfera otimizada e estável, refaz-se toda a sequencia de operação,
testa-se todo o forno e os sistemas de segurança novamente.
Inicia-se então uma segunda passagem de carga de sucata, e na sequencia com
peças e corpos de prova adequados para verificação das especificações
metalúrgicas. A partir da aprovação há o início do processo mas ainda assistido.
Mesmo sendo redundante é de extrema importância que o cliente/usuário
assegure que durante todo este processo estejam participando e presentes seu time
de trabalho composto ao menos de operadores, engº de processo e de segurança
que já devem deter conhecimento, terem participado do projeto e de um treinamento
inicial do equipamento em questão efetivado pelo fabricante.
Pontos básicos para a verificação/testes do forno a frio são: Inspeção dos
acionamentos mecânicos e seus movimentos normais de operação, de toda a
tubulação no que tange à estanqueidade, sistemas eletromecânicos e estas
movimentações devem ainda ser feitas com o forno carregado com capacidade
nominal.
Para a inspeção e teste quando já em temperatura nominal de trabalho sendo
considerado que o procedimento de secagem já está realizado deve-se testar toda a
parte mecânica e as mesmas operando de forma precisa e uniforme em seus ciclos
disponíveis, a temperatura externa das paredes laterais do forno de cementação não
deve ser maior que a temperatura ambiente além de 50°C ou de acordo com
especificação acordada com o cliente, a temperatura externa das paredes laterais de
periféricos, se existirem de acordo com especificação acordada com o cliente.
Normalmente estas medições são feitas nas áreas de instalação de
termopares ou tampas de inspeção a uma distância de 350 mm.
Indica-se nesta fase a transferência temporária das responsabilidades do sistema do
forno para os operadores de maneira formal e antes da formação de atmosfera. O
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objetivo é de assegurar o forno continuará a ser monitorado durante os intervalos
pela equipe de comissionamento.
Iniciando a formação de atmosfera do forno pode ocorrer de ser necessária a
utilização de volumes de gases ajustados em relação àqueles definidos em projeto
devido ao condicionamento do sistema como um todo. Os valores de projeto terão
seu efeito após este condicionamento ou saturação.
Nesta fase, indica-se um funcionamento contínuo monitorado por um período
mínimo de 48 horas consecutivas em movimentação e checagem contínua ainda da
atmosfera e seus sistemas integrados de segurança. Ainda durante este período,
devem-se utilizar corpos de prova para avaliação de caráter metalúrgico.
Para a operação em si alguns pontos a seguir devem ser continuamente
observados, verificados e mantidos.
No geral seguem as recomendações para trabalho neste tipo de forno:
- Identificação
Parte integrante incondicional do forno e de extrema importância para um
adequado treinamento às identificações colocadas na instalação, tais como: placas
de sinalização, de notas de advertência, setas de indicação e direção de fluxo de
gases e de rotação, plaquetas de identificação, devem ser observadas e mantidas
em condições legíveis.
Todas as observações de segurança e no anexo A com referência à aplicada
devem ser seguidas obrigatoriamente. Abaixo algumas de destaque no que tange à
sua operação.

Advertência de riscos gerais:

Observações de segurança gerais estão identificadas através de um
símbolo e uma placa de advertência. A placa de advertência descreve a
gravidade do risco eminente, bem como outros riscos existentes. Transmita as
observações de segurança a todas as pessoas encarregadas de serviços na
instalação, incluindo a alimentação de energia. Além disso, obedeçam sempre
os procedimentos de segurança.
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Perigo:
Indica risco eminente para a vida e a saúde de pessoas

Advertência:
Indica perigo eminente para a vida e a saúde de pessoas (ferimentos graves ou
morte)

Cuidado:
Indica uma situação possivelmente perigosa (ferimentos leves ou pequenos, bem
como danos materiais)

Obrigatório:
Obrigação para um comportamento especial ou uma atividade para o tratamento
seguro da instalação.

Proibido o acesso e área de risco:
Em alguns pontos do forno, principalmente em sua parte superior devem-se ter
pessoas especificamente treinadas e por vezes carregando um medidor de nível
de oxigênio ou uma liberação por parte de um responsável.

Uma instalação de tratamento térmico deve ser utilizada exclusivamente
para o tratamento térmico de peças, qualquer outro tipo de processo mesmo que
tenha a necessidade de ciclos de aquecimento e resfriamento deve ser avaliado.
Por exemplo, uma peça que tenha algum tipo de resina a ser curada não pode
utilizar uma instalação como as que se apresenta no presente trabalho sem
qualquer cuidado ou modificação, sob risco de incêndio por exemplo.
Em uma planta de tratamentos térmicos somente devem trabalhar
profissionais capacitados por treinamento, formação e experiência pertinentes.
Mesmo que em uma área de tratamento térmicos sejam necessários outros
profissionais para o andamento do negócio, estes devem ter no mínimo uma
familiarização com a área e treinamentos voltados a conhecer os riscos, a
segurança e como se comportar em caso de emergência.
A manutenção do equipamento deve ser seguida de acordo com os
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períodos indicados pelo fabricante e também com a experiência do usuário e seu
processo.
Fornos devem ser instalados em local adequado como alas e prédios,
cobertos com telhado e sistema de ventilação e/ou exaustão indicados para cada
caso ou local
Cada

profissional

é

responsável

e

jamais

se

deve

colocar

um

funcionamento adequado e seguro deste tipo de instalação somente sob a guarda
de sistemas de segurança presentes, a influencia de cada um é patente e deve
ainda sempre ser no caminho da prevenção.
A instalação deve ser operada somente em condições tecnicamente ideais,
considerando as disposições de segurança e prevenção de acidentes em vigor,
bem como as normas e procedimentos. Cada funcionário deve informar
imediatamente falhas ou alterações descobertas. Falhas que apresentem riscos de
segurança evidentes devem ser informadas imediatamente ao encarregado de
segurança

ou

ao

responsável

e

eliminadas

imediatamente

por

pessoal

especializado, instruído e capacitado.
Serviços de instalação e de manutenção, bem como a operação da
instalação, devem ser executados somente por pessoal especializado, capacitado e
autorizado.
Qualquer modificação deve ser analisada por time multidisciplinar e os
trabalhos devem ser feitos somente por pessoal especializado e autorizado.
Qualquer processo somente pode ter prosseguimento em caso de falhas
após a eliminação das mesmas, os equipamentos de proteção somente devem ser
removidos após a paralisação da instalação e garantia de não haver possibilidade
de que seja ligado ou que gases possam entrar no circuito acidentalmente. Para a
efetivação de manutenção são

necessários ferramentas e equipamentos

adequados.
Os riscos podem advir ainda de utilização indevida como por exemplo, ir
além de valores especificados para pressões, volumes fora dos indicados,
tensões, materiais fora da especificação, não cumprimento da rotina de operação,
objetos de qualquer tipo na área da operação que não os necessários para a
mesma. Modificações, construções ou mudanças de “lay-out” devem ter a
aprovação dos responsáveis.
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Cuidados especiais devem ser tomados para os casos onde se necessita de
por exemplo execução de solda.
Bem como em qualquer operação industrial, pontos de atenção em geral
devem ser considerados os mesmos como exemplo o devido cuidado quando
estiverem os profissionais utilizando medicamentos e outros produtos que
prejudiquem a concentração devem ser evitados, não usar cabelo longo e solto,
roupa solta, joias, anéis ou sapatos inadequados, não fazer interferência em peças
em movimento ou componentes da instalação utilizando as mãos ou outros meios
auxiliares.
Não alterar ou remover placas de advertência, observação e semelhantes,
jamais operar a instalação com equipamentos de proteção danificados, é proibido
fumar, promover fogo aberto, bem como a utilização de qualquer substância
facilmente inflamáveis, evaporáveis e/ou prejudiciais à saúde, em toda área de
tratamento térmico.
Nenhuma alteração deve ser efetivada sem a devida análise e aprovação
dos

profissionais

responsáveis

e

com

certeza

devem

corresponder

às

regulamentações da segurança.
Peças defeituosas devem ser substituídas imediatamente e de acordo com
o especificado originalmente.
Deve-se lembrar de que cada alteração que não esteja de acordo é de
responsabilidade de quem o fez sendo enaltecida aqui a utilização de técnicas de
análise de risco.
Devem ser observadas as legislações nacionais em vigor, referente à
prevenção de acidentes e à proteção do meio ambiente, bem como eventuais
disposições de trabalho, de operação e de segurança e/ou as disposições da
fábrica, assim como as exigências básicas de segurança e saúde.
Todo o pessoal que diretamente trabalha em plantas de tratamento térmicos
devem ter em mente que gases, líquidos ou peças quentes podem causar
queimaduras.
Não se deve entrar em contato com portas e aberturas em caso de falha ou
mal funcionamento.
Durante a operação de um forno alimentado com gás, um operador deve estar
sempre presente e durante o funcionamento do forno o operador deve se posicionar
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somente ao lado das portas do forno, por motivos de segurança. Sempre deve ser
observado que todas as aberturas no forno (aberturas de montagem, passagens
para luvas de medição, flanges para fornecimento de gás e tubos protetores)
estejam hermeticamente fechadas ou bem vedadas.
Se a atmosfera for respirada existe o risco de asfixia e em alguns
componentes do gás de proteção, adicionalmente, risco de envenenamento. No
funcionamento dos fornos, é necessário prever a exaustão e alimentação de ar
fresco em quantidades adequadas.
Antes e durante a entrada na câmara do forno para serviços de manutenção,
deve-se controlar, obrigatoriamente, o ambiente da câmara, através da medição e
monitoramento com equipamentos detectores de gás e garantir que sejam
cumpridas as disposições de proteção do trabalho e localmente válidas
Os profissionais da área devem utilizar os equipamentos de proteção
individual indicados pela empresa, pela legislação aplicável mas via de regra para
plantas de tratamentos térmicos são indicados sapatos de segurança (resistentes a
óleo e deslizamento), roupa de proteção dificilmente inflamável, luvas de proteção e
protetor auricular se for o caso.
Qualquer alteração de dispositivos de segurança é proibida e a operação
somente deve ser feita quando todos os equipamentos de segurança e proteção
estiverem completos e funcionais.
No caso de uma emergência mecânica, por exemplo quando expõe risco
para pessoas ou existir possibilidade de danificar o equipamento, via de regra há
botões de emergência estrategicamente posicionados, deve-se nos certificar onde
os mesmos estão localizados. Em casos extremos há uma chave geral/principal
onde toda a alimentação de corrente da instalação é ligada e desligada.
Normalmente ao

desligar a chave principal são interrompidas todas as

funções de controle de trabalho. Desligue a chave principal somente nos mais
extremo caso de emergência (por ex. incêndio de cabos), para a manutenção da
instalação ou no caso de uma paralisação prolongada da instalação.
No caso de uma parada programada, antes do desligamento da chave
principal, a instalação toda deve ser colocada devidamente fora de funcionamento.
Antes da colocação em funcionamento, a posição dos equipamentos de proteção
deve ser de conhecimento de cada operador.
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Antes da colocar ou reiniciar o funcionamento do forno, devem ser verificados
se todas as juntas estão em boas condições, verificar o funcionamento do termopar
de segurança, ajustar os valores de temperatura previstos para o valor normal de
operação, alimentar o forno com nitrogênio indicando a quantidade mínima de purga
de 5 vezes o volume do forno, caso a temperatura da câmara do forno esteja abaixo
de 750º C, aquecer para 750º C (no mínimo), quando a câmara do forno estiver
acima da temperatura de segurança de fornecimento de gás de 750º C em todas as
zonas aquecidas aí e somente a partir deste ponto deve-se iniciar a entrada dos
gases para formar a atmosfera.
Se o forno esteve fora de funcionamento durante um tempo prolongado forno
está frio e sem qualquer atmosfera de proteção ou de trabalho, ou seja preenchido
com atmosfera ambiente ou seja ar atmosférico e portanto com oxigênio que não
deverá estar presente quando entrar novamente em operação por questão de
segurança. Sendo assim a colocação em funcionamento do forno é feita em várias
etapas; aquecimento do forno; reinstalação das curvas de segurança e somente
após 750ºC é que se pode/deve-se iniciar a formação de atmosfera de trabalho.
Como preparação será necessário verificar se está interrompida a tubulação
de gás de proteção, as curvas de segurança devem estar desmontadas, os registros
de bloqueio dos diversos gases de processo devem estar fechados, verificar se o
equipamento central de exaustão está em funcionamento, no caso de fornos com
vedação por óleo deve-se assegurar que há óleo nas especificações e nível
adequado que deve estar entre a borda superior e a metade do visor de inspeção,
ligar a alimentação de energia elétrica (chave principal), desde que esteja desligada,
destravar o botão de emergência, energizar o painel, colocar o painel para
funcionamento de controle, ajustar os valores previstos de temperatura de operação,
temperatura de segurança = 750º C, no mínimo, testar a movimentação mecânica e
ajustar se necessário, abrir a válvula de bloqueio principal de alimentação de gás dos
acendedores e da cortina de chamas, verificar se as válvulas esféricas da
alimentação dos acendedores e da cortina de chamas estão abertas, ligar o
acendedor da queima, fechar e abrir novamente a porta do forno pois desta maneira
testa-se a cortina de chamas, fechar os registros de bloqueio do queimador pois
após o fechamento dos registros esféricos e a extinção da chama o forno registra
uma falha e dispara um alarme sonoro e portanto constata o devido funcionamento,
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desligar o alarme sonoro, limpar a área de trabalho e as passagens, remover todos os
objetos não pertinentes, se houve serviços de reparo, verificar se todos os parafusos
de fixação estão firmemente apertados e todos os agregados devidamente
reinstalados e em especial verificar se todas as juntas estão em boas condições e
todas as aberturas de montagem estão fechadas, ajustar a válvula de sobre pressão.
Para aquecimento do forno: abrir a porta do forno, ligar o ventilador de ar de
combustão se o forno for de aquecimento à gás, ligar a alimentação do fluído
refrigerante, abrir a válvula de bloqueio principal para gás de aquecimento se for o
caso de aquecimento à gás, ligar o acendedor da queima pelo botão ligar ignição
(queimador), ligar o aquecimento com regulagem a 150ºC e quando alcançar esta
temperatura

ligar todos os recirculadores, controlar os valores de temperatura

previstos, eventualmente, ajustar os valores, aquecer para 300º C com velocidade de
aquecimento de 50º C/h, manter a temperatura de 300º C por no mínimo 1 hora,
fechar a porta do forno, instalar as curvas de segurança para nitrogênio, fazer um
teste da pressão do forno com nitrogênio, manter a alimentação de nitrogênio,
aquecer para 750º C sob ambiente de nitrogênio ainda com velocidade de
aquecimento de no máximo 50º C/h, manter a temperatura de 750º C, no mínimo,
durante 1 hora, instalar as curvas de segurança para fornecimento de gás para
formação de atmosfera, ajustar o controlador de temperatura excessiva para 20º C
acima da temperatura máxima de operação permitida.
Durante o processo de aquecimento, a porta do forno deve ser mantida aberta
e pode ser fechada somente durante o processo de fornecimento de gás de
atmosfera.
O forno deve aquecer e estar estável na temperatura mínima de segurança
de 750º C antes de se iniciar a introdução dos gases de formação de atmosfera. O
fornecimento de gás ao forno deve ser feito somente quando a temperatura estiver
acima de 750 º C, a cortina de chamas e a saída de queima devem estar em
condições de operação para que o gás de proteção que sai para o ambiente seja
queimado com segurança. É possível e desejável introduzir nitrogênio na câmara do
forno mesmo abaixo da temperatura de segurança para uma purga.
Durante o procedimento de alimentação de gás, nenhum operador deve
permanecer em frente à porta do forno.
Ainda por precaução o operador e quaisquer demais profissionais da área que
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estiverem na área de fornos nunca devem ficar na frente das portas do forno além da
etapa de formação, esta recomendação abrange a operação normal e também durante
desligamento ou quaisquer outras intervenções.
Relembrando

que

o

pessoal da

área,

supervisores, coordenadores,

operadores, mantenedores, técnicos, engºs ou quaisquer outros que trabalham com
fornos devem ter treinamento para atuação na área e em especial operadores e
mantenedores devem ter conhecimento sobre como se obtém, controla e trabalha
com a atmosfera do forno.
Se por qualquer motivo o forno estiver com a temperatura em queda e sob
risco de cair abaixo da temperatura de segurança de 750ºC, os sistemas de
segurança devem ser conhecidos e relembram-se aqui o conceito deles.

Falha de aquecimento
Se ocorrer queda de temperatura abaixo de 750º C, é introduzido
automaticamente nitrogênio na câmara do forno, sendo bloqueada a alimentação dos
gases para atmosfera. Se não for possível resolver o problema de aquecimento a
atmosfera do forno deve ser totalmente queimada antes que a temperatura chegue
aos 750º C.

Falta de energia elétrica
Na ausência de energia elétrica e sendo o aquecimento por resistências, o
sistema corta automaticamente os gases de atmosfera de trabalho e é introduzido
automaticamente nitrogênio na câmara do forno de maneira a manter a pressão do
forno. Se não for possível a restauração da energia e resolver o problema de
aquecimento a atmosfera do forno deve ser totalmente queimada antes que a
temperatura chegue aos 750º C.

Falha na(s) cortina(s) de chama
Se ocorrer alguma falha e tendo esta em uma das funções evitar a entrada da
atmosfera ambiente (ar) para dentro do forno, em primeiro momento é disparado um
alarme e deve ser verificado e consertado o defeito se for o caso. Na impossibilidade
de ser o problema corrigido deve ser inserido o nitrogênio de maneira a expelir a
atmosfera de trabalho através das saídas com chamas piloto.
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Pontos importantes a enaltecer:
Abaixo de 750º C, há a admissão automática de gás não reativo/inerte e este
sistema deve ser sempre checado.
Normalmente existem curvas de segurança na tubulação dos gases
devidamente identificadas e de conhecimento. Estas curvas de segurança devem ser
removidas em caso de manutenção onde pessoas com o forno frio terão acesso à
sua área interna
Sempre que ocorrer ou for necessária a admissão de gás de segurança, deve
ser monitorada a pressão do forno.
A pressão e vazão do gás de segurança (nitrogênio) deve ser controlada
periodicamente.
Os sistemas de cortina de chama devem ser verificados periodicamente e
mantidos limpos e as válvulas e/ou registros da linha que alimenta estas cortinas
devem ser mantidos abertos enquanto o forno estiver em funcionamento. Somente
pode(m) ser fechada(a) se o forno for desligado.
A atmosfera de trabalho é queimada de forma controlada no tubo de queima e
deve ser checada periodicamente contra quaisquer obstruções .

Nas figuras e fotografias a seguir exemplos da separação dos dois sistemas,
neste caso trata-se de um forno com aquecimento através de queimadores
alimentados por gás natural e aí a extrema necessidade de separação física e com a
devida identificação, pois este mesmo gás natural é aplicado para a formação de
atmosfera do forno. Devidamente separados e identificados, o operador não terá
como confundir os rotâmetros de um com de outro sistema.
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Figura 24: Gases para atmosfera e de aquecimento separados

Gases para
Atmosfera

Forno
Gases para
Aquecimento

Fonte: Elaborada pelo Autor

Ilustração de uma célula de tratamento térmico com forno de soleira rotativa
separando gases utilizados para aquecimento e gases para atmosfera.
Fotografia 10: Gases para Aquecimento

Fonte: Elaborada pelo Autor
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Fotografia 11: Gases para Atmosfera

Fonte: Elaborada pelo Autor

Ainda como uma medida de segurança, devem ser instalados em cada linha
de gás uma junção removível (figura abaixo) neste caso convencionado de ser em
vermelho que deve ser retirada enquanto o forno encontra-se em manutenção.
Fotografia 12: Junção de Segurança em Vermelho

Fonte: Elaborada pelo Autor
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Fotografia 13: Orientação para a retirada das junções (curvas) em caso do forno estar abaixo de
750ºC

Fonte: Elaborada pelo Autor
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9

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Foram colocadas e discutidas aqui as ferramentas de gestão para trabalho na
prevenção e mitigação de riscos, os dispositivos de segurança hoje conhecidos,
praticados e recomendados bem como seu funcionamento com o objetivo de que
seja de conhecimento compartilhado e difundido.
Como em toda a atividade em que há risco presente, nosso dever é de utilizar
sistemáticas e ferramentas adequadas de maneira a mitigar estes riscos buscando
sempre o não acidente. Avaliou-se por pesquisa e revisão bibliográfica e das
ferramentas disponíveis para esta finalidade encontrou-se como de melhor utilização
a APP e a HAZOP aliado ao 5W2H.
Ainda neste tema, ou seja, do que seria mais adequado para a utilização em
fornos de atmosfera, houve a oportunidade de entrevistar empresas usuárias,
profissionais da área de segurança, verificando ainda quais as melhores práticas
desenvolvidas pelos fabricantes na segurança de comissionamento e operação com
fornos de atmosfera controlada.
A proposta do trabalho é ir além, ou seja ter a efetiva participação do usuário
desde a fase de projeto utilizando principalmente a APP levando em conta ainda o
ambiente ou local de instalação com a verificação também de quais seriam as
necessidades específicas em cada caso ou instalação.
A prática de comissionamento de fornos em geral e as sistemáticas aplicadas
podem ser as utilizadas e conhecidas hoje disponíveis no mercado, mas sempre
com profissionais experientes destas áreas e com o envolvimento de todos dentro do
processo conforme houve a oportunidade de discussão neste trabalho.
Há sem dúvida certa restrição de conhecimento que foi enfrentada quando da
busca de referências para fornos com atmosfera e as necessidades de mitigação de
risco, principalmente devido a poucos especialistas disponíveis. Mais um motivo
para suscitar a discussão, sugerir e promover as boas práticas e em função disto
tornar o que são resultados localizados em uma ampla e obrigatória aplicação
Para fornos de atmosfera controlada propõe-se a utilização da APP em
comissionamento de novos fornos e a adequada mescla da HAZOP e 5W2H para
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reinício de operação conforme descrito anteriormente. A vantagem é de se manter
os dispositivos de segurança iniciais e originais em perfeita operação, ter as práticas
de posta em marcha, operação e melhorias devidamente documentadas e
aprovadas antes de serem executadas e uma dinâmica de conhecimento e interação
de todo o time de trabalho que atua em fornos de atmosfera controlada.

87

10 CONCLUSÃO

De posse dos resultados obtidos apresentados de forma prática através de
estudo de caso, operacional em função das entrevistas e consulta a fabricantes e
embasada pela pesquisa bibliográfica pode-se afirmar que o objetivo proposto de
definir um procedimento de comissionamento para fornos de cementação de
atmosfera controlada foi estudado, analisado e realizado com êxito, sendo que o
método proposto pode ser adotado, com ajustes para outros tipos de atmosfera
controlada.
Conforme visto no capitulo 8, deve-se tomar cuidado e ter sempre presente:
 Avaliação a frio
 Aquecimento
 Formação de atmosfera e testes de operação
 Falha de aquecimento
 Falta de energia elétrica
 Falha na(s) cortina(s) de chama

Com as entradas advindas do estudo de caso e mesmo levando em conta que
há influencias tais como:
 o ambiente,
 local de instalação dos equipamentos
 a cultura individual de cada empresa
 nível de conhecimento do usuário
Pode ser constatado que existem semelhanças na metodologia adotada e que
podem ser aplicadas para outros tipos de fornos com a devida análise como aqui
proposto. Não há como ter uma receita fechada que possa ser aplicada
indistintamente, mesmo porque cada caso tem sua peculiaridade e assim deve ser
analisado.
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11 SUGESTÃO DE NOVOS TRABALHOS

Uma continuidade para o presente trabalho é de incluir na norma Brasileira para
fornos a obrigatoriedade de utilização dos dispositivos de segurança aqui
apresentados como mandatórios além dos registros das análises e avaliações desde
o projeto, instalação, comissionamento e operação conforme discutido além de
qualquer modificação em um forno de atmosfera controlada.
Cabe ainda comentar que esta continuidade tem uma semente nesta mesma
instituição onde ora é apresentada esta tese e também em associação de
fabricantes de fornos.
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ANEXO A
SIMBOLOGIA APLICADA
(3 páginas)
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OBSERVAÇÕES E SIMBOLOGIA DE SEGURANÇA
Explicações de símbolos e placas de sinalização
As observações de segurança estão identificadas como segue:
Advertência de riscos gerais
Observações de segurança gerais estão identificadas através de um símbolo e
uma placa de advertência. A placa de advertência descreve a gravidade do risco
eminente, bem como outros riscos existentes.

Advertência de uma
Situação de risco

Perigo!

Este símbolo é encontrado em combinação
com a indicação de advertência em todas as
observações com relação à segurança de
trabalho, de modo
que, a não observância poderá provocar
acidentes graves e risco de morte.
Esteja sempre atento a estas observações e
seja cuidadoso. Transmita as observações
de segurança a todas as pessoas
encarregadas de serviços na instalação,
incluindo a alimentação de energia.
Além
disso,
obedeçam
sempre
os
procedimentos de segurança, válidos em
geral.

Indica perigo possivelmente eminente para a
vida e a saúde de pessoas (ferimentos
graves ou morte).

Advertência!

Indica perigo eminente para a vida e a saúde
de pessoas (ferimentos graves ou morte).

Cuidado

Indica uma situação possivelmente perigosa
(ferimentos leves ou pequenos, bem como
danos materiais).
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Obrigatório!

Obrigação para um comportamento especial ou
uma atividade para o tratamento seguro da
instalação.
Este símbolo é encontrado em todas as
observações em cuja não observância poderá
causar dano a pessoas, dano material na
instalação ou ao bem a ser transportado.

Advertência de riscos (Perigos) específicos (Exemplos)
Observações de segurança específicas estão identificadas por uma placa de
sinalização e uma palavra de sinal.

Risco (perigo) de
Choque Elétrico!

Esta placa de sinalização indica que um
contato com as peças que estejam sob tensão
pode levar diretamente à morte.
Coberturas (por ex. capotas e tampas)
identificadas com esta placa devem ser
abertas somente por eletricistas capacitados,
após o desligamento anterior da respectiva
tensão operacional, protegida contra religação (tensão de introdução, operacional e
de alimentação externa).

Riscos (perigos)
quando há fogo
aberto e de risco
de incêndio e
explosão!

Esta placa de sinalização indica que,
no caso de não cumprimento das
observações, existe o risco de
incêndio e explosão.

Risco (perigo) devido a
uma carga em elevação!

Esta placa de sinalização indica para
não cruzar abaixo de cargas em
elevação. Quando do não atendimento,
existe risco de vida.

Risco
(perigo)
de
Ferimentos nas mãos!

Esta placa de sinalização indica que,
no caso de não cumprimento das
observações, existe o risco de
contusões ou cortes.
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Proibido o acesso!

Esta placa de sinalização indica
que é proibido o acesso à
instalação
de
pessoas
não
autorizadas.

Área de risco!

Esta placa de sinalização indica que
a presença de pessoas durante o
funcionamento da instalação é
estritamente proibida.

Risco de asfixia e
envenenamento!

Ao respirar gás de proteção
existe o risco de asfixia e em
alguns componentes do gás de
proteção, adicionalmente, risco
de envenenamento.
No funcionamento dos fornos, é
necessário prever a exaustão e
alimentação de ar fresco em
quantidades adequadas.

Nas peças quentes há risco de
queimadura grave!
Risco de queimadura!

