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RESUMO 

O setor cervejeiro tem apresentado uma crescente atividade produtiva nos últimos anos. 

Com tamanha popularidade, tem se observado um expressivo aumento na abertura de 

cervejarias artesanais. Porém, por conta dos acidentes recentes envolvendo cervejarias, 

verificou-se uma necessidade de se analisar de forma mais criteriosa os riscos que este segmento 

pode apresentar durante o processo de fabricação e os efeitos que um produto fora de 

especificação pode trazer aos consumidores. Com isso, o presente trabalho se propõe a realizar 

uma análise de risco para um projeto típico de cervejaria artesanal. A técnica utilizada para a 

identificação de cenários potencialmente perigosos para o processo cervejeiro foi a Análise 

Preliminar de Perigos (APP).  A escolha desta técnica se justifica pela fácil e sistemática 

aplicação do método, o qual pode ser utilizado em diferentes segmentos e estágios de operação 

industrial. Com base nos resultados, foi possível identificar 43 eventos, dos quais 35% 

apresentaram uma condição inadequada segundo a classificação obtida pela matriz de 

aceitabilidade de risco utilizada. Além de identificar as causas e efeitos relacionados aos perigos 

avaliados, foram propostas medidas de controle de caráter obrigatório para os riscos médios e 

não aceitos, bem como sugestões para os riscos aceitos, visando a melhoria na eficiência do 

processo. Ao final da análise, observou-se que cerca de 63% das recomendações/sugestões 

propostas apresentam maior viabilidade econômica e facilidade de implementação dentro do 

contexto analisado de forma a agregar valor para o ramo cervejeiro.   

Palavras-chaves: Análise Preliminar de Perigos, Análise de Riscos, Cervejarias, Acidentes. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

The brewing sector has shown an increasing production activity over the years. With 

such popularity, there has been a significant increase in the opening of craft breweries. 

However, due to recent accidents involving breweries, it was identified a need to analyze more 

carefully the risks that this segment can present during the production process and the effects 

that an out-of-specification product might bring to consumers. Thus, the present study proposes 

the development of a risk analysis for a typical craft brewery process. The technique used to 

identify potentially dangerous scenarios for the brewing process was the Preliminary Hazard 

Analysis (PHA). The choice of this technique is justified by the easy and systematic application 

of the method, which can be used in different segments and stages of industrial operation. Based 

on the results, it was possible to identify 43 events, which 35% presented an inadequate 

condition according to the classification based on the risk acceptability matrix used. In addition 

to the causes and effects identified related to the risks accessed, mandatory control measures 

were proposed for medium and unacceptable risks, as well as suggestions for acceptable risks, 

in order to improve the efficiency of the process. After the analysis, it was noted that 63% of 

the recommendations/suggestions proposed have greater economic viability and an ease of 

implementation within the context analyzed in order to add value to the brewing industry. 

Keywords: Preliminary Hazard Analysis, Risk Analysis, Breweries, Accidents. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cerveja pode ser definida como a bebida resultante da fermentação alcoólica do 

mosto, por meio das leveduras, com adição de lúpulo. Sua produção é evidenciada pelos 

historiadores desde 8000 A.C. na região da Palestina, sendo considerada como uma das bebidas 

mais antigas na história do mundo e uma das mais consumidas atualmente (REBELLO, 2009). 

O setor cervejeiro no Brasil tem sido um segmento com uma crescente atividade 

produtiva nos últimos anos. Somente em 2019, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), registrou cerca de 320 novas unidades no país, apresentando uma taxa 

de crescimento de 36% em relação à 2018 (MAPA, 2020).  

Com tamanha popularidade, o mercado cervejeiro tem se adaptado e desenvolvido 

diferentes técnicas produtivas para a fabricação deste produto ao longo dos anos. Atualmente, 

podemos encontrar cervejas com diferentes tipos de teores de extrato original, cores e 

fermentações, fazendo com que tenha uma procura cada vez maior por novos tipos de cerveja 

e, consequentemente, um crescimento na abertura de novas cervejarias (REBELLO, 2009). 

Diante do crescimento mencionado, principalmente do aumento expressivo da abertura 

de novas unidades cervejeiras em território nacional, sendo muitas delas cervejarias artesanais, 

decidiu-se avaliar, no presente trabalho, o processo produtivo de uma cervejaria no que tange 

os aspectos de segurança.  

Destaca-se que a legislação brasileira não é clara no que se refere ao enquadramento do 

tamanho da cervejaria, não fixando limites com relação à capacidade, à produção mensal ou 

número de empregados, por exemplo. No que tange definições de porte, a associação americana 

“Brewers Association” define cervejarias artesanais como cervejarias pequenas e 

independentes, que produzem até 6 milhões de barris/ano e ainda as subdivide em seis 

segmentos: microbreweries, brewpubs, taproom breweries, regional breweries, contract 

brewing companies, e alternating proprietors.  

Embora exista essa definição norte americana, esse trabalho tem como foco cervejarias 

nacionais e, portanto, contempla o desenvolvimento de uma análise de riscos para um projeto 

típico de cervejarias artesanais de uma maneira geral, não se prendendo a uma definição de 

porte específico. 

Como um dos exemplos que fomentaram a abertura de novas cervejarias artesanais na 

cidade de Niterói, Rio de Janeiro, a criação da Lei 3.288/17, também conhecida como “Lei dos 

Cervejeiros”. Esta lei visa incentivar a fabricação de cerveja artesanal na região, através de um 

atestado conhecido como selo “NITERÓI CERVEJEIRO” para as unidades fabris, assegurando 
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que a cervejaria que possuir este selo está de acordo com a legislação vigente e colabora com o 

desenvolvimento econômico e social da cidade.  

Ainda como contribuição da lei 3.288/17 pode-se mencionar a liberação específica do 

zoneamento urbano, autorizando que cervejarias sejam instaladas fora da zona dedicada à 

indústrias, especialmente em zonas residenciais, comerciais ou de uso misto, desde que não 

apresentem instalações de maquinaria industrial de médio e grande porte, não gerem ruídos, 

exalações e trepidação que causem incômodos, não gerem tráfego e não tenham vínculo com 

conglomerados industriais. 

No entanto, devido aos eventos acidentais recentes envolvendo cervejarias, muito se 

tem discutido sobre os perigos que este setor pode apresentar durante o processo de fabricação, 

ainda mais considerando uma instalação localizada em zona urbana, e as consequências que um 

produto fora de especificação pode trazer aos consumidores. 

As cervejarias artesanais mencionadas têm, muitas vezes, os seus riscos negligenciados 

por serem considerados processos de baixa complexidade operacional, sendo a maioria das 

substâncias presentes classificadas como não perigosas. No entanto, a contaminação química e 

microbiológica do produto, acidentes ocupacionais, perdas econômicas, até incêndios, explosão 

e fatalidades podem ser exemplificados como possíveis consequências relacionadas a desvios 

ou condições adversas no processo cervejeiro. 

Por esses motivos, se faz necessário que estudos relacionados à segurança de processos 

sejam aplicados às unidades cervejeiras, tanto as novas unidades como as que estão em 

operação. Dessa forma, através da verificação prévia de potenciais cenários acidentais, as 

causas que podem levar a ocorrência desses eventos indesejados poderão ser identificadas, 

eliminadas, prevenidas e/ou mitigadas através da adoção de medidas de controle, garantindo o 

funcionamento dos processos de forma adequada e segura. 

1.1  OBJETIVOS  

O trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um estudo de segurança de 

processos industriais por meio da aplicação da Análise Preliminar de Perigos (APP) para um 

projeto típico de cervejaria artesanal, visando avaliar os possíveis perigos associados que 

impactam pessoas, equipamentos, meio ambiente e perdas econômicas. Além disso, visa avaliar 

as proteções existentes e/ou propor medidas de controle na forma de recomendações, de modo 

a garantir a eficiência do processo e qualidade do produto. 
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De maneira geral, os resultados obtidos por este trabalho de conclusão de curso têm 

como intuito agregar valor e despertar o interesse em estudos de segurança para o ramo 

cervejeiro.  

1.2  ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

O presente trabalho de conclusão de curso está estruturado em 6 capítulos. Neste 

primeiro é feita uma breve introdução sobre os assuntos a serem tratados no trabalho, além de 

apresentar as motivações e objetivos do mesmo. 

No capítulo 2, encontra-se a revisão bibliográfica, compreendendo assuntos 

relacionados ao processo produtivo da cerveja, segurança de processos, normas cabíveis e 

outros estudos relacionados à análise de risco aplicados a cervejarias. 

A metodologia aplicada neste trabalho é encontrada no capítulo 3. De forma mais 

detalhada, é possível encontrar o fluxograma de processo avaliado, tal como sua divisão em 

módulos de análise e premissas adotadas, além da construção da planilha utilizada para realizar 

a Análise Preliminar de Perigos (APP).  

No capítulo 4 são apresentados os resultados encontrados, que englobam o 

desenvolvimento da planilha proposta na metodologia e as planilhas de APP elaboradas para 

todos os módulos selecionados, assim como uma análise estatística com base na classificação 

dos riscos dos cenários avaliados. 

O capítulo 5 aborda as conclusões obtidas com base no desenvolvimento do trabalho. 

E, por fim, o capítulo 6 apresenta todas as referências bibliográficas utilizadas para que o 

presente trabalho pudesse ser realizado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo introduz os assuntos abordados ao longo do presente trabalho de conclusão 

de curso. Tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica acerca do processo de produção 

de cerveja e dos estudos de segurança de processo. Além disso, engloba também a revisão da 

legislação pertinente, tanto no âmbito da produção como da segurança e apresenta estudos 

desenvolvidos na área de seguranças aplicadas a cervejarias.  

2.1 A CERVEJA 

Nessa seção serão apresentados os conceitos relacionados à produção de cerveja, 

passando por uma breve história da mesma, seus insumos e pelas etapas do processo cervejeiro.  

2.1.1 HISTÓRIA  

  A cerveja pode ser considerada como uma das bebidas mais antigas da história, tendo 

suas primeiras evidências relatadas por volta de 8000 A.C. na antiga Mesopotâmia 

(AQUARONE, 2001), no entanto somente em 1516 foi estabelecida a padronização de sua 

fabricação através da Lei da Pureza. Essa lei foi promulgada por Guilherme IV e Luís X, na 

Alemanha, restringindo a produção da cerveja apenas ao uso de água, cevada e lúpulo, além de 

regulamentar seu preço de venda. Ainda sem conhecimento da microbiologia das leveduras, a 

fermentação era considerada uma dádiva de Deus (MORADO, 2011). 

No Brasil, a cerveja foi trazida da Europa por D. João VI no século XIX, ainda sem 

produção local. Em 1888, foi fundada a “Manufactura de Cerveja Brahma Villiger & 

Companhia”, uma das primeiras cervejarias brasileiras e mais populares ainda nos tempos 

atuais (AQUARONE, 2001). Hoje, este produto representa um papel fundamental na economia 

brasileira e do mundo. 

Atualmente, podemos encontrar no setor dois grandes grupos de cervejas: Ale e Lager. 

A cerveja do tipo Ale é caracterizada por utilizar leveduras de alta fermentação, ou seja, agem 

em altas temperaturas e na superfície do líquido, e possuem teor alcoólico superior a 5%. Além 

disso, sua composição contém mais lúpulo e são mais adocicadas quando comparadas ao tipo 

Lager. Por sua vez, as cervejas do tipo Lager, mais comuns em todo o mundo, são 

caracterizadas por realizar uma baixa fermentação, ou seja, agem em baixa temperatura e na 

parte inferior do tanque de fermentação (CERVBRASIL, 2018). 
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2.1.2  INSUMOS 

A cerveja é produzida a partir de um mosto resultante do cozimento do malte de cevada 

adicionado ao lúpulo e fermentado por meio da levedura. Para sua produção, utilizam-se 

basicamente as seguintes matérias-primas: água, malte, lúpulo e alguns adjuntos (SENAI, 

2014). Cada um destes insumos possui um papel fundamental na composição da cerveja. 

Vale destacar que a levedura não é considerada como um insumo na produção de 

cerveja, uma vez que ela tem um papel de transformação bioquímica por meio da fermentação 

alcoólica (AQUARONE, 2001). 

● ÁGUA 

A água é o insumo principal da cerveja, dissolvendo o restante dos insumos e 

corresponde a cerca de 93% da sua formulação, por isso a purificação da mesma tem grande 

influência e impacto na qualidade do produto. Dessa forma, é necessário fazer um criterioso 

controle de qualidade em relação a requisitos físico-químicos e microbiológicos, conferindo 

características controladas de pH, propriedades organolépticas, agentes patológicos, entre 

outros fatores (AQUARONE, 2001).  

Além das características citadas, deve-se destacar a dureza da água, ou seja, o teor de 

cálcio e magnésio. O controle da composição iônica é fundamental para o resultado do produto, 

podendo variar a depender do tipo de cerveja a ser fabricada. Como exemplo, pode-se citar o 

baixo teor de cálcio e magnésio na água (água mole) que beneficiará a produção da cerveja 

Pilsen.  

Outro tratamento necessário é a retirada de compostos de cloro, uma vez que esses 

compostos influenciam negativamente no gosto da cerveja. Uma forma muito eficiente de 

remover o cloro é por meio da filtração por carvão ativo, contribuindo também para a remoção 

de compostos orgânicos e nitrato (SENAI, 2014).  

Além da água necessária para a produção da cerveja de fato, também é utilizada em 

outros momentos do processo como limpeza, refrigeração, vapor, etc (AQUARONE, 2001). 

Ao final do processo, o consumo de água é, em média, seis vezes maior do que o volume total 

de cerveja produzida (SENAI, 2014).  

● LÚPULO 

O lúpulo é uma planta da família Cannabinaceae responsável por trazer amargor e 

aroma à cerveja, além de contribuir diretamente no combate à contaminação bacteriana. 

Também como benefício, pode-se destacar a contribuição na estabilização do produto, uma vez 
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que o lúpulo estabiliza a espuma e tem papel fundamental na coagulação e formação do trub, 

matéria morta gerada na fervura que deve ser descartada. 

O lúpulo é adicionado na etapa de fervura, normalmente na forma de cones ou pellets. 

Uma vez que são aquecidos, os alfa-ácidos liberados do lúpulo são convertidos em iso-alfa-

ácidos, sendo esse composto responsável pelo sabor e amargor da cerveja (SENAI, 2014). Outra 

forma de adição é por meio do extrato de lúpulo, visto que o extrato já possui iso-alfa-ácidos e, 

por isso, pode ser adicionado no final do processo.  

● MALTE 

O malte pode ser considerado como o processo tecnológico controlado de germinação 

dos grãos de cevada, altamente ricos em amido, conferindo também aroma e sabor ao produto 

(ROSA, 2015). Algumas características fazem com que o malte de cevada seja ideal para o 

processo fermentativo: as proteínas são essenciais para o crescimento das leveduras e o amido 

será base principal de açúcares fermentáveis, excelente sistema enzimático, sabor característico 

e utilização da casca do grão como meio filtrante natural (SENAI, 2014). 

As estruturas de maior importância no grão do malte são a casca e o endosperma. A 

casca é utilizada como meio filtrante natural no processo de mosturação e, por isso, deve-se 

atentar à etapa de moagem para que seja feita de forma correta. Já o endosperma é a principal 

fonte de amido que será convertido em álcool e dióxido de carbono (SENAI, 2014). 

2.1.3  PROCESSO DE PRODUÇÃO 

O processo industrial pode variar muito a depender do porte, da estrutura e dos objetivos 

da cervejaria. De modo geral, o processo pode ser dividido em três grandes grupos: produção 

do mosto, processo fermentativo e acabamento. Ainda, vale destacar a necessidade dos tanques 

de armazenamento de água e grãos para início do processo.  

A primeira etapa é a produção do mosto, ou seja, uma solução formada pela degradação 

enzimática do malte quando adicionada água quente. Neste momento, tem-se os seguintes 

processos: moagem, mosturação, clarificação, fervura, whirlpool e resfriamento. A segunda 

etapa é o processo fermentativo, momento em que é adicionado fermento (levedura) ao mosto 

cervejeiro a fim de ocorrer a fermentação alcoólica. Este processo é subdividido em 

fermentação e maturação. Por fim, o acabamento consiste no tratamento da cerveja por meio de 

filtração e carbonatação para, finalmente, ser armazenada e envasada. Neste tratamento, ainda 

é possível atuar nas características como aroma e sabor por meio de processos secundários e 

opcionais a critério dos fabricantes (AQUARONE, 2001). 
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A Figura 2-1 mostra um fluxograma geral do processo de produção de cerveja. 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 2-1 Fluxograma do processo de produção de cerveja 

● ARMAZENAMENTO DOS INSUMOS 

O armazenamento e tratamento de matérias primas é a etapa inicial do processo de 

produção de cerveja. É extremamente importante que os insumos estejam dentro das 

especificações e condições adequadas para utilização nos processos garantindo a qualidade final 

da cerveja. Essa etapa de pré-produção contempla o tanque de armazenamento de água e o silo 

como equipamentos principais. 

O tanque de armazenamento de água tem como objetivo armazenar a água aquecida por 

volta de 80°C, que servirá, principalmente, como alimentação para os tanques de mosturação e 
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clarificação. Além dessa função, a água armazenada neste tanque também pode ser utilizada 

para processos secundários, como limpeza dos equipamentos. 

Alguns critérios devem ser avaliados para a especificação do tanque de armazenamento 

de água, tais como: bom isolamento térmico, possuir sistema de aquecimento de água, material 

que não interfira na qualidade da água, ou seja, aço inoxidável. 

Por sua vez, para armazenamentos dos grãos de malte, dependendo do porte da 

cervejaria, a estocagem pode ser realizada através de silos ou armazéns (FERREIRA, 2017). 

Após o processo de maltagem da cevada, os grãos recém processados devem ficar 

armazenados por um período para que ocorra uma ligeira hidratação de suas estruturas e facilite 

a etapa subsequente, a moagem (SENAI, 2014).  

No armazenamento do malte, parâmetros como o controle da temperatura e umidade de 

acondicionamento dos grãos, qualidade microbiológica e ausência de vetores, podem ser 

exemplificados como um dos mais importantes de serem monitorados (FERREIRA, 2017). 

Além disso, estes equipamentos também necessitam de uma atenção particular, não 

somente para sua função de armazenamento e conservação da qualidade dos grãos, mas sim 

pelo potencial risco que fornecem para uma planta industrial. A Figura 2-2 ilustra 

esquematicamente a estrutura de um silo vertical. 

 
Fonte: Czech Breweries (2021). 

Figura 2-2  Silo vertical 

Dependendo do projeto, estes equipamentos podem assumir expressivas dimensões, 

fazendo com que os riscos associados a estas estruturas se potencializem devido às suas 

proporções. Por ser tratarem de ambientes confinados para a estocagem de grãos, os silos podem 
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ser categorizados como um ambiente inapropriado para ocupação humana contínua, 

apresentando potenciais riscos para a segurança ocupacional dos trabalhadores, assim como, 

riscos para a segurança de processo através da ocorrência de incêndios e explosões (TAVARES, 

2010). 

● MOAGEM 

A etapa de moagem consiste na transformação física do malte em pequenas partículas 

com o objetivo de expor o endosperma amílaceo por meio do esmagamento do grão 

(AQUARONE, 2001). O aumento da área de contato é essencial para o ataque das enzimas na 

fase de mosturação e, por isso, sua forma de execução tem relação direta com a velocidade das 

transformações fisico-químicas, rendimento, clarificação e resultado final da cerveja 

(DRAGONE, et al., 2010). O ataque das enzimas age sobre o endosperma do malte, sendo esse 

a principal fonte de carboidrato.  

Para garantir a eficiência de outras etapas da produção, é necessário que todos os grãos 

sejam moídos com endosperma reduzido a tamanho uniforme para facilitar a hidrólise e a maior 

parte das cascas sejam partidas longitudinalmente e gerem uma quantidade mínima de pó de 

malte. Além disso, é importante que a casca seja mantida intacta, uma vez que ela será utilizada 

como meio filtrante natural do mosto e evitará a extração de polifenóis, compostos que geram 

sabor desagradável ao produto final (SENAI, 2014). 

A utilização de moinhos se faz necessária para que os objetivos desta fase sejam 

alcançados visto que são equipamentos projetados com a finalidade de reduzir a granulometria 

de partículas sólidas para atingir especificações adequadas para venda, uso ou manuseio de 

materiais. De forma geral, a cominuição de partículas sólidas através da utilização de moinhos 

pode se dar através de três diferentes mecanismos, são eles: impacto, cisalhamento e 

compressão (OLIVEIRA, 2012). 

De uma maneira geral, são utilizados moinhos de rolos, tal qual apresentado na Figura 

2-3. Para que se tenha um processo de moagem adequado, os seguintes parâmetros devem ser 

levados em consideração: velocidade rolos padronizadas; bom estado estrutural dos moinhos; 

paralelismo adequado entre os rolos; qualidade do malte utilizado e friabilidade dos grãos 

(SENAI, 2014).  
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Fonte: Adaptado de UFSC (2021). 

Figura 2-3 Moinho de dois rolos 

Vale destacar a importância da moagem de outros insumos utilizados como adjuntos na 

produção, a depender do tipo da cerveja. Os adjuntos são comumente utilizados como forma 

suplementar de fonte de carboidrato, sendo limitado percentualmente na legislação de cada país 

(SENAI, 2014). 

● MOSTURAÇÃO  

A mosturação é a etapa em que será produzido o mosto cervejeiro, composto por água 

e extrato de malte. Através da mistura de água quente e com os grãos de malte moídos, as 

enzimas do malte iniciam a hidrólise do amido, transformando-o em maltose e outros açúcares 

que servirão de substrato para a atuação das leveduras na etapa de fermentação (SENAI, 2014).  

Nessa etapa, fatores como a temperatura e a oxigenação do mosto são de suma 

importância para a eficiência de todo o processo posterior. O controle da temperatura é 

fundamental para os resultados finais, já que afeta diretamente o desempenho das enzimas, 

podendo ter como resultado cervejas doces ou secas (DELCOR, 2019). Já quanto à oxigenação 

do mosto, deve-se atentar à agitação do processo de enchimento, uma vez que o mosto 

oxigenado causará maior instabilidade do sabor e dificuldade na filtração do mosto.  

Esse tanque de mosturação possui como elementos as entradas de água aquecida e grãos 

já moídos, conexões de saída para o mosto ao final do processo e também correntes de saída de 

vapor e condensados. Além disso, o tanque conta com um sistema de alimentação de vapor para 

manter o aquecimento na mosturação e um agitador garantindo a homogeneidade da mistura. 

Visando minimizar a aeração da mistura, esse agitador se encontra no fundo e não apresenta 

uma alta velocidade de rotação. A Figura 2-4 apresenta o esquemático do tanque de mosturação 

com todos os elementos citados. 
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Fonte: Adaptado de Briggs, et al. (2004). 

Figura 2-4  Esquemático do tanque de mosturação      

Nos processos tradicionais, usa-se uma técnica chamada cocção, normalmente utilizada 

quando não se tem adjunto na fórmula da cerveja. Esta técnica consiste no aumento gradual da 

temperatura com intervalos de estagnação, a fim de aproveitar todas as faixas de ativação das 

enzimas (AQUARONE, 2001).  

Assim, cada patamar de repouso durante a mosturação estará beneficiando a ação de 

uma enzima especificamente e, por isso, a temperatura e o tempo irão variar a depender da 

composição desejada para o produto final. Por exemplo, para uma cerveja com menos corpo e 

maior teor alcoólico a faixa de temperatura adequada é de 60 a 65°C, para uma cerveja de corpo 

médio a faixa é de 65 a 67°C e para uma cerveja mais encorpada e com teor alcoólico menor 

recomenda-se a faixa de temperatura de 67 a 70°C (PEIXOTO, 2014). 

A Figura 2-5 apresenta a curva de mosturação da cerveja Pilsen. O primeiro repouso 

realizado é o repouso de atuação da betaglucanase, momento em que os betaglucanos são 

quebrados. Posteriormente, tem-se o repouso proteolítico, no qual ocorre a quebra das 

moléculas de proteína, ajudando a diminuir a turbidez do mosto. Por fim, as amilases 

(betaamilase e alfaamilase) agirão na quebra do amido. Finalizando o processo, a temperatura 

ainda é aumentada com o objetivo de causar a inativação das enzimas. 
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Fonte: Adaptado de Bandinelli (2015). 

Figura 2-5 Curva de mosturação da cerveja Pilsen 

● CLARIFICAÇÃO 

Com o mosto preparado, é necessário fazer a separação dos grãos a fim de se obter um 

mosto claro com alta recuperação do extrato produzido na mosturação, ou seja, remover os 

compostos que não são metabolizados pelas leveduras e permanecer apenas os compostos úteis 

à produção como açúcares fermentáveis, minerais e vitaminas (SENAI, 2014).  

A etapa de clarificação é uma filtração natural que consiste na utilização da casca do 

malte que foi mantida no processo de moagem como meio filtrante do bagaço de malte, ou seja, 

a parte insolúvel do mosto. O equipamento comumente utilizado neste processo é a cuba filtro 

e consiste em um tanque com um fundo falso que permite que o líquido seja separado.  

De forma resumida, os elementos que compõem o tanque são: a conexão de entrada para 

o mosto (goma), a entrada do sistema de rega de água de lavagem (água de aspersão), os 

mecanismos para recirculação e também o fundo falso onde será depositado o meio filtrante. 

Além disso, tem-se a saída de sólidos (bagaço) e a saída principal de mosto clarificado que 

segue para a etapa de fervura. 
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Fonte: OETTERER et al., 2006 

Figura 2-6 Esquemático do tanque de clarificação 

No processo de filtração, é necessário realizar algumas operações a fim de alcançar a 

máxima eficiência. Inicialmente, é de fundamental importância que seja realizado o 

acondicionamento que consiste no enchimento de água quente com o objetivo de retirar o ar do 

interior do fundo falso, evitando a aeração do mosto, e aumentar a temperatura do filtro. Com 

o acondicionamento e já realizado o enchimento da cuba filtro, deve-se realizar a recirculação 

do macerado para formar o leito filtrante de grãos e, posteriormente, iniciar a extração do 

primeiro mosto (SENAI,2014).  

Por fim, a parte sólida é ainda lavada com água, em uma temperatura ideal de 76ºC, para 

retirar o extrato acumulado no meio filtrante (SENAI, 2014). Esse processo é fundamental para 

garantir o rendimento. Uma temperatura alta beneficiará a extração de compostos indesejados 

como taninos (polifenóis) e amidos não convertidos, enquanto uma baixa temperatura 

aumentará a viscosidade e o tempo. Novamente, deve-se atentar à oxidação devido à uma 

possível exposição da cama de grãos durante a lavagem.  

● FERVURA 

A fervura é o processo em que ocorre a estabilização do mosto, trazendo inatividade às 

enzimas e desnaturação das proteínas, além de agir diretamente no aroma, sabor e concentração 

do extrato. O lúpulo, aditivo que está comumente associado às propriedades organolépticas da 

cerveja, é adicionado com outros aditivos de escolha do fabricante (DELCOR, 2019). Nesse 

momento, algumas substâncias voláteis e indesejáveis do mosto são eliminadas, como o 

dimetilsulfeto (DMS). Além disso, tem-se a formação do trub: proteínas desnaturadas que 

precipitam formando flóculos.  

Esta etapa dura, em média, 1 hora a 2 horas com a temperatura crescente até se manter 

em 100ºC, tendo uma evaporação de 5-10% de volume por hora (AQUARONE, 2001). As 

principais formas de aquecimento são o fogo direto, aquecimento a vapor e elétrico. O sistema 
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mais utilizado na indústria é o aquecimento a vapor, seja por meio de camisas, fervedor interno 

ou aquecedores externos. Por sua vez, as microcervejarias e os cervejeiros caseiros utilizam o 

fogo direto por ser uma forma simples e acessível (SENAI, 2014). Por fim, o sistema elétrico 

possui como principal vantagem a simplicidade de operação e instalação. 

Além do controle da temperatura, também é necessário o controle da densidade para que 

a mesma esteja dentro das especificações previstas no projeto e garanta a qualidade final do 

produto. 

● WHIRLPOOL 

Terminada a fervura, o extrato segue para um tanque de decantação chamado whirlpool. 

O objetivo principal dessa etapa é remover o trub formado na etapa de fervura (trub quente) e 

o bagaço do lúpulo. Caso o trub quente não seja retirado do mosto, a produção será prejudicada 

uma vez que o trub adere à membrana da célula de levedura e dificulta a fermentação.  

O processo de separação é feito por meio da rotação do mosto, uma vez que o mosto é 

bombeado de forma com que sua entrada seja tangencial à parede do tanque, fazendo com que 

o trub se acumule no centro e no fundo (SENAI, 2014). Esse trub sedimentado é retirado em 

uma das saídas do tanque enquanto que o mosto limpo é retirado por outra saída, sem carrear o 

trub. 

Para alcançar os resultados desejados é preciso controlar o fluxo de entrada, que não 

deve apresentar alta velocidade para minimizar a aeração do mosto, no entanto deve ser 

suficiente para formar o movimento de centrífuga. Do mesmo modo, é preciso controlar as 

correntes de saída, garantindo a separação efetiva e reduzindo perdas do mosto. 

Para essa etapa também é preciso estar atento ao tempo de realização que deve durar 

menos de 100 minutos para minimizar o impacto, principalmente, do DMS. Observe que esse 

tempo já conta com o resfriamento da cerveja descrito no próximo tópico. 

● RESFRIAMENTO 

Com o mosto clarificado, é necessário realizar um resfriamento para evitar 

contaminação, passando de uma temperatura de, aproximadamente, 100°C para a temperatura 

adequada de fermentação, a depender das condições de inoculação das leveduras que serão 

utilizadas. A eficiência do resfriamento é de suma importância para que não gere retenção de 

DMS no mosto, o que prejudicaria a qualidade do sabor.  

Normalmente, tem-se três opções principais de fluidos de resfriamento para esse 

processo: água, salmoura (solução de água e NaCl) e glicol. De fato, a utilização de glicol é 
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amplamente empregada por sua eficiência, visto que são capazes de alcançar temperaturas de -

4°C e são excelentes condutores térmicos (SENAI, 2014). A Figura 2-7 apresenta o esquema 

do resfriamento de dois estágios.  

 
Fonte: Adaptado de Aquarone (2001). 

Figura 2-7 Esquema de um trocador de placas de dois estágios   

Por fim, uma vez resfriado, o mosto ainda deve ser aerado uma vez que as leveduras 

precisam do oxigênio para se multiplicar e iniciar a fermentação. A aeração pode ser feita 

juntamente com o resfriamento em trocadores de calor abertos, porém, atualmente, usa-se 

trocadores de calor fechados e o mosto é aerado posteriormente na própria linha de mosto frio 

(AQUARONE, 2001).  

● FERMENTAÇÃO 

A etapa de fermentação, a mais longa do processo de produção de cerveja, ocorre após 

o tratamento do mosto e pode ser caracterizada como processo central na indústria cervejeira. 

É nesse processo que ocorre, através da atuação das leveduras, a metabolização dos açúcares 

do mosto em álcool e gás carbônico como produtos primários, além da formação de 

componentes secundários que ajudam a formar o perfil de sabor da cerveja (BLEIER, et al., 

2013).  

As leveduras cervejeiras seguem duas vias metabólicas de fermentação, sendo ambas 

muito importantes no processo cervejeiro. Inicialmente, é facilitada a via metabólica 

respiratória (aeróbica) que permite o crescimento e revigoramento do fermento. Posteriormente, 

a via fermentativa (anaeróbica) é facilitada, promovendo a transformação do açúcar do mosto 

em álcool e gás carbônico. (AQUARONE, 2001). De forma resumida, durante o processo 

ocorre a diminuição dos nutrientes do mosto, nitrogênio e pH e o aumento das células de 

levedura e do teor alcoólico (SENAI, 2014). 



30 
 

 

Algumas variáveis devem ser controladas a fim de garantir a eficiência do processo de 

fermentação por meio de condições apropriadas de atuação das leveduras, tais como 

temperatura, composição e concentração do mosto, pressão e pH. A temperatura irá depender 

do tipo de cerveja desejado e, consequentemente, da levedura escolhida para o processo: Ale 

(alta fermentação) ou Lager (baixa fermentação). Já como forma de suplementar mostos com 

baixo teor nutritivo, alguns compostos podem ser adicionados a fim de facilitar o 

desenvolvimento e atuação das leveduras. A composição do mosto influencia diretamente no 

rendimento da fermentação, na quantidade de leveduras produzidas e nas propriedades 

organolépticas.  

Existem dois processos diferentes para realização da etapa de fermentação e maturação: 

processo unitanque e processo clássico/convencional. No processo unitanque, tanto a 

fermentação quanto a maturação são realizadas no mesmo tanque. No processo clássico, a 

fermentação principal é realizada no tanque de fermentação e, uma vez que o extrato esteja 

quase todo fermentado, a cerveja é transferida para o tanque de maturação.  

Os fermentadores mais utilizados são os cilíndricos cônicos verticais, uma vez que o 

formato do fundo irá facilitar a remoção de levedura, e possuem diversas relações de 

altura/diâmetro. Além disso, é mais comum a utilização de tanques fechados, característica que 

aumenta o desempenho do resfriamento e evita a contaminação do mosto (SENAI, 2014). 

● MATURAÇÃO 

Após a fermentação primária, ocorre a etapa de maturação, também conhecida como 

fermentação secundária. Essa etapa ocorre em temperaturas por volta de 0°C e o extrato residual 

será fermentado a baixas taxas, sendo essencial para a melhora no sabor do produto final 

(SENAI, 2014).  

Os principais objetivos neste momento são: iniciar a clarificação da cerveja mediante 

remoção por sedimentação de partículas (células de levedura, materiais amorfos e componentes 

que geram turbidez) em suspensão; saturar a cerveja com gás carbônico, através da fermentação 

secundária; melhorar o odor e sabor da cerveja (reduzindo teores de diacetil, acetaldeído e ácido 

sulfúrico, por exemplo, e aumentando a esterificação); manter a cerveja no estado reduzido, 

evitando oxidações que comprometam o sabor (AQUARONE, 2001). 
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● FILTRAÇÃO 

Terminada a etapa de fermentação e maturação, pode ser realizada a filtração. Caso seja 

escolhida a realização desse processo, a cerveja é filtrada com o objetivo de eliminar os 

microrganismos (leveduras e bactérias), partículas menores em suspensão, taninos (polifenóis 

complexos) e substâncias que causam turbidez em geral, formando uma cerveja cristalina 

(SENAI, 2014).  

A filtração, em tese, não altera a composição e o sabor da cerveja. A etapa é responsável 

por levar maior estabilidade microbiológica e físico-química, pois as leveduras em suspensão 

são retiradas. Outro benefício da filtração é o padrão da cerveja dentro da garrafa, pois em 

alguns casos, o líquido na parte inferior é mais denso do que na parte superior, e isso pode ser 

associado à falta de qualidade pelo consumidor. Por outro lado, a retirada das leveduras pela 

filtração da cerveja, que são ricas em vitaminas, empobrece nutricionalmente a cerveja 

(REITENBACH, 2010).  

Na indústria, é comumente utilizado o filtro de terra de diatomáceas. Porém, apesar dos 

benefícios, é possível que a etapa de filtração não esteja no processo e a cerveja seja finalizada 

após a maturação. 

● CARBONATAÇÃO 

Para finalizar o processo de produção de cerveja, é preciso analisar o teor de gás 

carbônico de forma a garantir a textura desejável, sendo mais um fator associado às 

propriedades organolépticas do produto final (SENAI, 2014). Além disso, o gás carbônico é 

fundamental na inibição do crescimento de microrganismos tanto anaeróbicos quanto aeróbicos 

e no controle da absorção de oxigênio, tornando o produto mais estável. 

A carbonatação é o processo de dissolver CO2 na cerveja e pode ser feito tanto 

naturalmente quanto por meio de injeção mecânica. A forma natural é por meio do 

armazenamento na própria fermentação, na qual as leveduras produzirão o gás carbônico por 

meio da metabolização dos açúcares fermentáveis. Porém, em outros casos, a fermentação não 

é suficiente para atender a necessidade de carbonatação, podendo ser utilizada a forma 

mecânica. Nessa forma, o gás carbônico pode ser injetado na linha onde a cerveja escoa ou no 

tanque de armazenamento. Em ambos os casos é utilizado um difusor de gás que produz 

pequenas bolhas de CO2, facilitando a absorção das mesmas na cerveja (AQUARONE, 2001). 
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● ARMAZENAMENTO DA CERVEJA 

Finalizado o processo, o produto obtido é enviado para um tanque de armazenamento 

com a finalidade de estocar e conservar a cerveja antes de ser transferida para a área de envase. 

Vale ressaltar que este é um processo simplificado de produção cervejeira e o processo pode 

sofrer variações de acordo com o fabricante, logo, a utilização deste equipamento em questão 

pode ser suprimida em outros tipos de layouts. 

Para atender as especificações necessárias de um bom condicionamento do produto, de 

forma a manter as suas propriedades e características conservadas, utilizaremos neste processo 

um tanque cilíndrico vertical, como é ilustrado na Figura 2-8. 

 
Fonte: Beer Tanks (2021). 

Figura 2-8 Tanque cilíndrico vertical para armazenamento de cerveja      

O tanque ideal para o processo estudado deve apresentar as seguintes características: 

sistema de refrigeração para controle de temperatura, ser construído em aço inoxidável e 

apresentar baixa rugosidade interna para evitar acúmulo de microrganismos (BEER TANKS, 

2021).      

● ENVASE 

Por fim, a cerveja deverá ser envasada, podendo ser acondicionada em diferentes tipos 

de embalagens, tais como garrafa, barril e lata. (DELCOR, 2019). Nesse processo deve-se ter 

grande cuidado com possíveis fontes de contaminação, perda de gás e contato da cerveja com 

oxigênio. Tais ocorrências podem comprometer a qualidade do produto (PALMER, 1999). 
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Por fim, pode-se dizer que, após o processo de envase, a última etapa será a distribuição 

da cerveja que já se encontra apropriada para consumo. A distribuição ocorre com base em 

estudos de logística realizados pelo fabricante.  

2.1.4  CONTROLE DE QUALIDADE NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

Dentro do contexto das indústrias de alimentos e bebidas, é de suma importância que se 

tenha um rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir a segurança alimentar necessária 

à fabricação e comercialização desses produtos. 

Para evitar perda econômica das fábricas e a intoxicação dos consumidores através da 

ingestão de um produto contaminado, os empreendimentos devem adotar ferramentas 

operacionais que garantam a qualidade das especificações adequadas para o processo produtivo. 

No âmbito das cervejarias, esses sistemas devem ser autorizados e validados pelo MAPA 

(SEBRAE, 2017). 

Atualmente no Brasil existe a resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, que 

exige a qualquer empresa do ramo alimentício a utilização de dois sistemas focados na 

qualidade: as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os Procedimentos Operacional Padrão (POP) 

(ANVISA, 2002).  

Outro sistema muito eficaz como ferramenta de controle de qualidade no ramo de 

alimentos é a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Este contribui para 

uma maior satisfação do consumidor, aumenta a competitividade das empresas, tornando 

possível a conquista de novos mercados e maximiza a produção, tanto no aumento de produção, 

quando na redução do desperdício (ANVISA, 2002). 

Um dos pontos abordados por estes sistemas leva em consideração uma sanitização e 

limpeza adequada de equipamentos, de forma a trazer uma condição desfavorável à proliferação 

de microrganismos indesejáveis à produção.  

Para o cenário cervejeiro existem pontos críticos no processo que devem estar 

criteriosamente limpos e higienizados. No caso do mosto formado após o processo de fervura, 

todo e qualquer equipamento que venha a ter contato com o mesmo deverá ter sido previamente 

sanitizado, minimizando a possibilidade de contaminação do produto. A realização desse 

procedimento pode ser efetuada através de dois métodos sanitizantes, aquecimento ou adoção 

de produtos químicos, por exemplo álcool 70%, idofor ou ácido peracético (ROSENTHAL, 

2018). 
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Além da sanitização de equipamentos, há outros pontos que também devem ser 

controlados, tais como: instruções de higienização pessoal, armazenamento adequado dos 

insumos e limpeza correta dos utensílios e da área produtiva. 

2.2 ESTUDOS DE SEGURANÇA DE PROCESSO  

Este item tem como principal objetivo estruturar e discutir os mais relevantes 

fundamentos relacionados à segurança de processos industriais, revisando conceitos que vão 

desde as principais técnicas de avaliação de risco, até a estruturação de um gerenciamento 

sistêmico adequado de atividades e procedimentos, de forma a se obter um ambiente seguro 

para a manutenção e funcionamento de uma planta industrial.  

2.2.1 PRINCIPAIS CONCEITOS 

Para que os assuntos tratados neste capítulo possam ser discutidos de uma forma mais 

técnica e específica, é de suma importância que os principais conceitos relacionados à segurança 

de processo estejam bem consolidados. Com isso, algumas das principais noções dentro deste 

campo da segurança serão listados a seguir (CCPS, 2014): 

• Acidente: evento não planejado resultante de alguma perturbação que tenha como 

consequência a fatalidade ou ferimento humano, impacto ambiental e/ou dano à 

propriedade; 

• Análise de risco: estudo detalhado que está associado à análise de um grupo de 

atividades desempenhadas ou possíveis cenários de acidentes, podendo fornecer 

respostas qualitativas ou quantitativas; 

• Gestão de segurança de processo (PSM): modelo sistemático que consiste no 

gerenciamento de procedimentos e ações com foco na prevenção, mitigação, agilidade 

e desempenho no que diz respeito a segurança de processo; 

• Incidente: evento não previsto com potenciais fatalidades ou ferimentos humanos, 

impactos ambientais e/ou danos à propriedade; 

• Perigo: Condições ou fontes com potencial para provocar danos a pessoas, meio 

ambiente ou propriedade; 

• Risco: combinação entre exposição ao perigo, a probabilidade e severidade dos cenários 

acidentais. 
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2.2.2 ACIDENTES HISTÓRICOS 

Para entender como o conceito de segurança de processo vem sendo estruturado no 

campo industrial ao longo dos anos é preciso ter conhecimento primeiro das principais causas 

que levaram aos mais significativos acidentes na história das plantas químicas.  Isso porque, a 

partir destes eventos catastróficos, foi observado a necessidade de se ter uma atenção maior 

para a percepção de risco atrelado aos processos químicos e nos controles necessários para 

eliminar ou mitigar possíveis acidentes. 

Com o advento da era industrial em meados do século XVIII, o mundo passou por uma 

grande transformação econômica e tecnológica, principalmente, na segunda fase da revolução 

para a produção de explosivos, fertilizantes e cimento (DATHEIN, 2003). No passado, a 

produtividade era o principal objetivo dessas plantas químicas. Com isso, nem o conceito de 

segurança de processos e, muito menos, o de segurança ocupacional eram levados em 

consideração para a operação das mesmas. No entanto, devido à ocorrência de grandes 

acidentes industriais, em particular na década de 80, tanto as autoridades governamentais 

quanto as próprias organizações começaram a investir em mecanismos para a prevenção destes 

eventos, de forma a evitar o comprometimento da segurança das pessoas e do meio ambiente, 

além de evitar perdas e danos à propriedade (MANUALEAR, 2021). 

Um dos acidentes mais catastróficos, e também um dos mais documentados, foi o de 

Flixborough, Inglaterra, no ano de 1974, cuja destruição pode ser observada na Figura 2-9. Este 

evento ocorreu na organização Flixborough Works of Nypro Limited que atuava na produção 

de caprolactama, devido à liberação de aproximadamente 30 toneladas de ciclohexano levando 

à formação de uma nuvem de vapor inflamável e posterior explosão da mesma, em função da 

ignição por uma fonte desconhecida (HSE, 2021).  

Este acidente resultou em 28 fatalidades e 36 pessoas feridas, além da perda completa 

do site industrial e danos à comunidade vizinha. Esta catástrofe só não foi significativamente 

maior pois ocorreu no final de semana e muitos dos setores não estavam presencialmente na 

fábrica (CROWL, 2015). 

Para a ocorrência deste evento, foi necessário uma série de decisões indevidas e sem 

nenhuma fundamentação técnica na avaliação de risco dessas ações. Isso porque, a perda de 

contenção primária do ciclohexano ocorreu devido à falha de uma seção de tubulação flexível 

do tipo fole entre dois reatores em série, que foi implementada temporariamente como by-pass 

para o reparo de um reator localizado entre estes. Com as elevadas pressões dentro dos reatores 

e juntas inadequadas, esta seção rompeu, havendo a liberação do produto (CROWL, 2015). 
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Fonte: The National Archives (2014) 

Figura 2-9 Acidente de Flixborough (1974) 

Somente neste exemplo, podemos listar alguns dos erros cometidos pela equipe técnica 

da indústria, tais como: falta de avaliação de risco completa das potenciais consequências da 

mudança implementada, falta de testes dos tubos flexíveis para verificação da máxima pressão 

suportada pela linha, layout do site industrial inadequado devido à grande quantidade de 

produtos perigosos estocados próximos às atividades (que potencializaram o acidente) e, por 

fim, a falta de gás inerte como medida de controle para a operação (HSE, 2021). 

Outro estudo de caso extremamente importante a ser mencionado foi o acidente ocorrido 

na planta industrial da Icmesa Chemical Company em Seveso, Itália, no ano de 1976. Este 

evento levou à contaminação de aproximadamente 1.807 hectares por compostos clorados e 

mais de 250 pessoas com cloracne. (CETESB, 2021; CROWL, 2015). 

A planta operava em regime de batelada para a produção de TCP (Triclofenol) e como 

subproduto formava uma dioxina extremamente tóxica, conhecida como TCDD (2,3,7,8-

tetraclorodibenzoparadioxina). Mesmo que no momento do acidente a planta não estivesse em 

funcionamento, um dos reatores continha uma mistura de compostos clorados a uma elevada 

temperatura, aumentando a formação do subproduto e, consequentemente, elevando à pressão 

interna do equipamento, que se tornou superior a pressão de set-point do disco de ruptura, 

causando então o rompimento do mecanismo de segurança e liberando cerca de 2Kg de TCDD 

(CETESB,2021). 
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A partir destes acontecimentos principais e dentre outros ocorridos nos anos 1960-1990, 

foi despertada a necessidade de introduzir e aprimorar o conceito de segurança de processos 

industriais por meio da criação de diversas normas regulamentadoras contendo diretrizes legais 

para evitar que acidentes como os citados ocorressem novamente (PEREIRA, 2010; KHAN, 

2015).  

 Uma das mais famosas diretrizes foi a de Seveso (1982), estabelecida pela Comissão 

Europeia como uma primeira experiência internacional visando prevenir as indústrias contra 

possíveis acidentes graves. Esta foi substituída, primeiramente, em 1996, pela Diretriz “Seveso 

II” que passou a abranger também o controle dos perigos associados a acidentes graves. Mais 

recentemente, em 2012, a nova Diretriz “Seveso III” apresenta uma nova classificação dos 

produtos químicos, além da garantia dos direitos em relação a transparência de acesso à 

informação (EUROPEAN COMMISION, 2017). 

2.2.3 ACIDENTES RECENTES 

Mesmo com um grande número de eventos catastróficos ocorridos na história fabril que 

trazem lições valiosas sobre tomadas de decisões com base em avaliação de risco, além de 

diversas normas regulamentadoras e salvaguardas que devem ser adotadas criteriosamente para 

mitigar ou eliminar possíveis desvios de processos, atualmente, ainda é possível encontrar 

diversos casos de fatalidades e ferimentos em função de acidentes industriais. 

Em janeiro de 2016, uma caldeira explodiu devido à operação com um baixo nível de 

água em uma indústria cervejeira localizada em Jacareí, São Paulo, levando a quatro fatalidades. 

(G1, 2016). A Figura 2-10 mostra alguns dos danos causados pela explosão. 

 
Fonte: APAEST (2016). 

Figura 2-10 Explosão da caldeira de uma cervejaria localizada em Jacareí 
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Segundo a reportagem, foram levantadas três possíveis causas para o acontecimento do 

acidente: operação do equipamento com a válvula de alimentação de água bloqueada; falha no 

sensor de nível de água fazendo com o que a caldeira não fosse desarmada ou válvula de saída 

também bloqueada já que estava em manutenção (G1, 2016). 

Ainda dentro do cenário cervejeiro, em 2019 na cervejaria Backer, localizada em Minas 

Gerais, ocorreu um evento de contaminação durante o processo de fabricação do produto. A 

comercialização e o consumo desta cerveja contaminada foram responsáveis pela intoxicação 

de vinte e duas pessoas, sendo sete delas vítimas não sobreviventes (ZUBA, 2020). 

A causa responsável para a ocorrência deste acidente foi um vazamento do sistema de 

refrigeração (chiller) em um dos tanques de armazenamento que permitiu o contato da cerveja 

com o fluido refrigerante (RICCI, 2020). 

A substância anticongelante que estava sendo utilizada no processo para resfriar o 

tanque era o dietilenoglicol. Este é um composto orgânico extremamente tóxico que pode 

ocasionar insuficiência renal e hepática, transtornos neurológicos e pode levar à morte (RICCI, 

2020). 

O ponto relevante deste acontecimento foi a utilização indevida e sem uma avaliação 

prévia de um composto refrigerante que não é usual para utilização em chillers de processos 

cervejeiros, devido às suas características altamente tóxicas, fazendo com que o acidente 

tomasse proporções críticas (ZUBA, 2020). 

Outro evento a título de estudo de caso importante de ser citado é o de vazamento de 

um gás tóxico na indústria LG Chem Polymers, localizada em Visakhapatnam, Índia, ocorrido 

em maio de 2020 (BS, 2020).  

Neste período a planta estava sendo preparada para retornar o funcionamento, devido a 

uma parada temporária causada pela diminuição da produção durante os eventos da pandemia 

causada pelo SARS-CoV-2, onde um descontrole na temperatura foi o suficiente para 

proporcionar um cenário que resultasse na emissão de estireno, que estava contido em um 

tanque com estrutura e manutenção deficientes. 

Estireno além de evaporar facilmente, também é um líquido altamente inflamável, de 

forma que deve ser armazenado em temperaturas inferiores a 20°C. A emissão indevida do 

produto causou 12 mortes além de sintomas como coceira e queimaduras nas mucosas das 

pessoas localizadas na vizinhança (BS, 2020). 

Um dos fatores responsáveis para que este acidente ocorresse, foi devido ao descaso 

com as medidas de manutenção corretiva e preventiva que a fábrica necessitava. Isso porque, 

após a investigação do evento, foram encontrados relatórios internos que evidenciaram que 
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houve uma negligência por parte dos responsáveis técnicos, em relação à tomada de ações 

contra as falhas de manutenção da planta industrial, encontrando problemas no sistema de 

refrigeração, assim como, danificação no revestimento de cimento de um dos tanques (BBC, 

2020). 

2.2.4 INCÊNDIO E EXPLOSÕES 

Dentre os efeitos esperados de uma análise de segurança, pode-se mencionar os 

incêndios e explosões. Dessa forma, é essencial estabelecer a diferença entre esses efeitos e 

suas principais características de formação.  

Segundo Crowl (2015), eventos catastróficos não planejados resultantes de algum 

distúrbio no processo, tendo como consequências fatalidade/ferimento humano, impacto 

ambiental e/ou dano à propriedade, normalmente seguem padrões típicos bem definidos para 

sua ocorrência. Dentro deste universo, incêndios e explosões são os acidentes mais comuns nas 

plantas químicas, tendo um potencial de fatalidade inferior apenas para liberação tóxica, como 

é possível inferir na Tabela 2-1. 

Tabela 2-1 Três tipos de Acidentes de Plantas Químicas 

Tipo de 
Acidente 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Potencial para 
Fatalidades 

Incêndio Alta Baixo 
Explosão Intermediária Intermediário 
Liberação 

Tóxica 
Baixa Alto 

Fonte: Adaptado de Crowl (2015). 

Sendo assim, a principal diferença entre os dois tipos de acidentes mais comuns, 

incêndio e explosão, está na taxa de liberação energética que cada um apresenta. Uma explosão 

normalmente libera energia na ordem de grandeza dos microssegundos, impactando 

diretamente num potencial muito maior para perdas devido a uma rápida expansão dos gases 

ocasionando uma pressão de rápida movimentação ou onda de choque. Já um incêndio tende a 

ter uma liberação mais lenta e parte da energia é utilizada para sustentar a reação de combustão 

(CROWL, 2015). 

No que tange a formação dos efeitos de incêndio e explosão pode-se mencionar a teoria 

do fogo. Para que uma reação de combustão possa ocorrer, quatro elementos devem estar 

necessariamente presentes no meio, sendo eles: combustível, substância oxidante, fonte de 

ignição e reação em cadeia, conforme observado na Figura 2-11. Além disso, outra condição 
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também deve ser criteriosamente atendida, que é a composição ou faixa da concentração 

adequada do combustível e comburente no sistema (GROVER, 2014). 

 

 

Fonte: Rotondo (2019). 

Figura 2-11 Tetraedro do fogo 

 

2.2.5 AVALIAÇÃO DE RISCOS 

Existem diversas técnicas utilizadas para a identificação e análise de riscos atrelados à 

segurança de processos. Esta seção do presente trabalho tem como objetivo listar os principais 

estudos desenvolvidos para análise de riscos, que se propõem a identificar possíveis cenários 

de acidentes associados a processos ou atividades realizadas, bem como a probabilidade de sua 

ocorrência e sua severidade. 

Além dos pontos citados anteriormente, algumas técnicas também se estendem a 

identificar e avaliar a eficiência dos controles de segurança, assim como identificar possíveis 

falhas no layout da planta, processos operacionais e de utilidades que possam levar a perda de 

contenção dos produtos (CCPS, 2012). 

As técnicas utilizadas para a avaliação de risco e identificação de cenários perigosos 

podem ser realizadas em todas as fases de operação de uma planta química, seja durante o seu 

projeto inicial ou até mesmo no descomissionamento da mesma. Além disso, manter um ciclo 

de avaliações periódicas auxilia a organização a sempre estar atualizada quanto aos possíveis 

cenários acidentais ao longo do ciclo de vida da fábrica. A Tabela 2-2 lista as avaliações mais 

comuns nos diferentes tipos de estágios de operação de uma planta (CCPS, 2012). 
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Tabela 2-2 Análise de riscos mais comuns em diferentes estágios do ciclo de vida do 
processo 

Estágio do 
Processo 

Objetivos Análise de Risco Indicada 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Identificar reações ou interações 
químicas que poderiam causar 

reações fora de controle, 
incêndios, explosões ou 

liberação de gases tóxicos. 

Identificação de Perigo  
What-If 

Planta Piloto 

Identificar meios de ocorrer 
perda de contenção de materiais 
perigosos para o meio ambiente. 
Identificar meios de minimizar 

os resíduos perigosos. 

Checklist 
Identificação de Perigo 

What-If 

Checklist + What-If 

Rotina de Operação 

Identificar os perigos associados 
a equipamentos desativados. 

Realizar uma revisão de 
segurança com base nas 

experiências operacionais. 

Checklist 

What-lf 

Checklist + What-If 
HAZOP 

Análise Crítica de Tarefas 

Modificação do 
Processo ou 

Expansão da Planta 

Identificar perigos associados à 
operação de um novo 

equipamento. 
Identificar se houve alteração na 

composição dos insumos 
utilizados que possam trazer 
novos perigos ao processo. 

Revisão de Segurança 
Checklist 

Identificação de Perigo 
What-lf 

Checklist + What-If 
HAZOP 

Análise de Modo de Falhas e Efeitos 
Análise de Causa Raiz 

Fonte: Adaptado CCPS (2012). 

De forma generalizada, uma análise de risco é iniciada sempre com um estudo detalhado 

do sistema a ser avaliado visando verificar potenciais situações de perigo.  Com o levantamento 

de possíveis cenários que levariam a alguma falha e, consequentemente, um acidente, são 

avaliadas as frequências de ocorrência e as consequências vinculadas aos eventos acidentais, 

podendo então realizar a verificação do risco associado. Caso a avaliação conclua que o risco é 

inaceitável, o sistema deve sofrer ajustes com a inclusão de medidas de controle e 

recomendações para prevenir, mitigar ou eliminar o risco encontrado. Ainda para verificar a 

eficácia destas medidas adotadas, a análise deve ser realizada novamente para reclassificar a 

aceitabilidade do risco residual. 

A Figura 2-12 ilustra os procedimentos normais a serem seguidos para uma avaliação 

de riscos. 
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Fonte: Crowl (2015). 

Figura 2-12 Procedimentos gerais de uma avaliação de risco 

● WHAT-IF 

A técnica de análise de risco e identificação de perigos What-If se trata de um estudo 

qualitativo, com uma abordagem de questionamentos livres no modelo de brainstorming, com 

o intuito de verificar possíveis falhas em projetos, designs e procedimentos podendo ser 

aplicado em diversas áreas. Basicamente, se trata de reuniões compostas por uma equipe 

multidisciplinar nas quais são realizados questionamentos do tipo: “O que aconteceria se...” 

obtendo como resultado as prováveis consequências, medidas de controles, classificação de 

risco e recomendações caso necessário (BARROS, 2013; CCPS, 2012). 
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De forma generalizada, uma análise do tipo “E se” pode ser composta pelas seguintes 

etapas (MERCÊ, et al, 2021):   

o Formação de uma equipe experiente composta por diversos setores operacionais; 

o Planejamento prévio do cronograma e documentos das tarefas a serem desenvolvidas; 

o Reunião de alinhamento da metodologia com avaliação de documentos e avaliações 

disponíveis; 

o Reunião para elaboração das perguntas do tipo “What-if”; 

o Reunião para responder os questionamentos realizados; 

o Elaboração de Relatório de identificação dos riscos. 

● CHECKLIST 

Esta técnica pode ser utilizada em qualquer estágio do ciclo de vida do processo que se 

deseja avaliar, contando com uma lista de diversos itens preestabelecidos, de forma a verificar 

o status do sistema de interesse (VASCONCELOS, 2002). 

O foco do Checklist é justamente verificar possíveis não conformidades com base em 

respostas-padrão e pode ser utilizado em conjunto com a técnica What-if para complementar os 

resultados obtidos pelas análises (BARROS, 2013). 

Esta técnica pode ter diversas aplicações como, por exemplo, em instalações, processos 

e equipamentos. Através da Tabela 2-3 é possível observar um modelo de lista de verificação 

para a avaliação de conformidade em depósitos. 

Tabela 2-3 Aplicação da técnica de Checklist para depósitos 

Item Descrição Atende 
Não 

atende 
Não 

Aplicável 
Observação 

1 
Há sistema para detecção automática de 

incêndio? 
        

2 
Há bomba de água de incêndio ou elétrica 

ligada a gerador de emergência? 
        

3 Há sistemas de hidrantes?         

4 
Existe monitoramento de águas 

subterrâneas? 
        

Fonte: Autoria Própria. 

● HAZOP (HAZARD AND OPERABILITY STUDIES) 

O estudo de perigo e operabilidade é uma técnica amplamente aplicada dentro das 

indústrias químicas. Esta metodologia consiste em identificar e avaliar potenciais falhas que 

resultariam em riscos para pessoas e equipamentos envolvidos no processo produtivo, assim 
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como avaliar cenários de ineficiência operacional ou condições anormais de operação devido a 

falhas ou distúrbios no processo (HERRERA, 2018). 

Uma das principais vantagens de se utilizar esta técnica está na análise sistemática e 

consistente que o método fornece para os cenários de desvios. Além disso, os resultados obtidos 

neste estudo também servem de input para outras análises de risco. Normalmente, sua aplicação 

é encontrada nas seguintes fases do ciclo de vida de uma planta química: operação da planta 

piloto, rotina de operação, expansão ou modificação (CCPS, 2012). 

Esta análise teve sua primeira versão em meados de 1960, sendo elaborada por uma 

comissão de engenheiros da divisão de Química Orgânica Pesada, da corporação ICI. No 

entanto, somente em 1977 foi publicada a primeira versão do Guia de HAZOP pela Associação 

de Indústrias Químicas depois de ter sido utilizado para auxiliar a determinar os possíveis 

desvios do acidente de Flixborough, ocorrido em 1974 (HERRERA, 2018). 

 De forma geral, para um bom desenvolvimento dessa técnica é fundamental que a 

equipe condutora da análise seja composta por profissionais experientes e de diversos setores, 

normalmente constituída por profissionais de engenharia, manutenção, laboratório, Saúde e 

Segurança Ocupacional e Meio Ambiente, garantindo uma visão ampla do processo e evitando 

qualquer tipo de falta de percepção de perigo causada pelo cotidiano e rotina (CROWL, 2015.) 

A metodologia do HAZOP é uma avaliação puramente qualitativa, mas comumente é 

associada a outras ferramentas de Process Hazard Analysis (PHA) como um método de Análise 

Quantitativa de risco (AQR), de forma a trazer base e fundamento para a tomada de decisões, 

podendo auxiliar na adoção de medidas de prevenção e mitigação de riscos associados aos 

processos químicos (HERRERA, 2018).  

O procedimento para o “Estudo de Perigos e Operabilidade” pode ser realizado nas 

etapas a seguir (CROWL, 2015): 

1. Escolha de uma unidade para que seja realizado o estudo a partir da divisão dos 

processos, com base em um fluxograma detalhado da área; 

2. Definição do “nó” para o estudo, sendo este conceito normalmente aplicado a 

equipamentos, linhas ou até mesmo instruções de operação; 

3. Definição dos objetivos dos nós; 

4. Definição criteriosa das variáveis de processos aplicáveis a serem analisadas em função 

do nó de interesse; 

5. Aplicação e combinação de palavras-chaves aos parâmetros de processos escolhidos, 

com o intuito de verificar possíveis desvios; 
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6. Caso sejam encontrados distúrbios com as combinações do passo anterior, as possíveis 

causas devem ser evidenciadas; 

7. Avaliação das consequências, frequências e risco do distúrbio; 

8. Recomendação de ações para eliminar ou mitigar as causas do desvio; 

9. Registro de todas as informações; 

10. Repetir o processo de análise levando em consideração todas as possíveis combinações 

das palavras-guias com os parâmetros de processos. Após finalizada esta ação, repetir a 

análise para outras seções (nós) do fluxograma. 

A importância da utilização das palavras-guias nesta análise está, justamente, no auxílio 

que as mesmas fornecem para equipe que está avaliando os possíveis cenários de perigo. 

Permitem uma melhor reflexão para verificar e qualificar a intenção do projeto, evitando que 

alguma falha não seja considerada na análise. Na Tabela 2-4 é possível encontrar as definições 

das principais palavras-guias utilizadas no estudo. 

Tabela 2-4  Palavras-Guia utilizadas no procedimento de HAZOP e seus significados 

Palavras-guias Significado 

Não, Nenhum 
Completa negação da intenção de 

projeto 
Mais, Maior Aumento quantitativo 

Menos, Menor Diminuição quantitativa 
Bem com, 
Também 

Aumento qualitativo 

Parte de Diminuição qualitativa 
Inverso Lógica oposta 

Outro que Substituição total 
Mais cedo que Muito cedo ou na ordem incorreta 
Mais tarde que Muito tarde ou na ordem incorreta 

Onde mais Em outros locais 
Fonte: Adaptado de Crowl (2015). 

Os parâmetros de processos mais utilizados para a realização deste estudo são: 

temperatura, pressão, nível, pH, agitação, composição, volume, vazão, reação, viscosidade, 

estado e amostra (CROWL, 2015). Como mencionado anteriormente, esses parâmetros devem 

ser combinados de forma válida e coerente com as palavras-chaves propostas pela metodologia 

para que o estudo possa ser realizado, como mostra a Tabela 2-5. 

A Tabela 2-6 apresenta um modelo padrão de planilha para a aplicação da técnica em 

questão. 

Tabela 2-5 Possíveis combinações das palavras-chaves com as variáveis de processos 
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Parâmetro 
de Processo 

Não, 
Nenhum 

Mais, 
Maior 

Menos, 
Menor 

Bem 
com, 

Também 

Parte 
de 

Inverso 
Outro 
que 

Mais 
cedo 
que 

Mais 
tarde 
que 

Onde 
mais 

Temperatura  x x        
Pressão  x x        
Nível  x x        

Composição    x       
pH   x x        

Viscosidade  x x        
Agitação x x x     x x  
Volume x          
Vazão x x x   x     
Reação        x x  
Estado    x   x x x  

Amostra x   x x  x x x  
Fonte: Adaptado Crowl (2015). 

Tabela 2-6 Estrutura da técnica HAZOP 

 
Fonte: Adaptado de Herrera (2018).  

● APP (ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS) 

A Análise Preliminar de Perigos (APP), também conhecida como Análise Preliminar de 

Riscos (APR), é uma técnica de análise de risco qualitativa que tem como objetivo a 

identificação dos possíveis perigos associados à um processo de produção industrial e avaliação 

de suas causas, efeitos, proteções e classificações de risco com base nas categorias de frequência 

e severidade dos possíveis cenários acidentais. Ainda deve ser realizado um levantamento de 

proteções existentes ou na forma de recomendações e/ou sugestões que impactem na redução 

das classificações finais (DNV, 2021). 

O objeto de estudo desta análise se limita às falhas inerentes de componentes, sistemas, 

atividades, procedimentos e projetos dentro das instalações da indústria química, excluindo do 

seu campo de interesse distúrbios causados por agentes externos. Normalmente, esta análise é 

utilizada para verificar situações perigosas para novas instalações e sistemas como uma forma 

preliminar para estabelecer medidas de controle de risco (BARROS, 2013). 



47 
 

 

A execução de uma APP consiste basicamente nos seguintes estágios: 

o Definição dos objetivos e do escopo da análise; 

o Delimitação das fronteiras do processo a ser analisada;  

o Levantamento de informações necessárias para que a análise possa ser realizada, como: 

dados demográficos, riscos envolvidos na instalação ou processo, layout da planta, 

produtos utilizados; 

o Definição de módulos a partir da subdivisão do processo ou instalação;  

o Definição de equipe multidisciplinar que participará do desenvolvimento da análise; 

o Realização da APP em si, com base na identificação do cenário e classificação do 

mesmo por meio da frequência e severidade das possíveis falhas nos processos ou 

sistemas; 

o Análise dos resultados e preparação do relatório contendo o cenário, causa, efeito, 

salvaguardas, classificação e medidas de controle necessárias, no formato de 

recomendações se aplicável.  

Seguindo a explicação da técnica descrita na Resolução CEPRAM nº 4.578 de 29 de 

setembro de 2017, para a realização da APP em si deve-se preencher a planilha conforme 

modelo mostrado na Tabela 2-7. 

Tabela 2-7 Planilha de APP 

 
Fonte: Adaptado de Resolução CEPRAM nº 4.578 de 29 de setembro de 2017  

O preenchimento da planilha de APP deve ser feito de forma sistemática, sendo 

necessário de um software adequado para preenchimento, registro e classificação das 

informações analisadas. E ainda, segundo instrução da norma, deve atender as seguintes 

orientações: 

Perigo: Esta coluna é reservada para a identificação de todos os perigos existentes no sistema 

em análise. Vale lembrar que perigos são condições que podem levar a eventos acidentais com 

potencial para causar danos às instalações, ao público interno e/ou externo, ou ao meio 

ambiente.  
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Causa: As causas de cada perigo são descritas nesta coluna. Estas causas podem envolver tanto 

falhas intrínsecas de equipamentos, como erros humanos de operação e manutenção, entre 

outros.  

Fatores Relevantes: Nesta coluna deve-se identificar os fatores relevantes, relativos às causas 

e aos efeitos listados. Esses fatores devem ser significativos a ponto de impactarem na 

classificação de frequência e severidade dos cenários em análise. São exemplos: a existência de 

procedimentos operacionais, sistemas de proteção, estado degradado, entre outros.  

Efeito: Nesta coluna são identificados os efeitos ou as consequências esperadas em decorrência 

do perigo analisado. 

Frequência: Esta coluna é reservada para a classificação da frequência, a qual fornece uma 

indicação qualitativa da frequência esperada de ocorrência do evento acidental. 

Severidade: Esta coluna é reservada para a classificação da severidade, a qual fornece uma 

indicação qualitativa da magnitude das consequências esperadas para o evento acidental.  

Risco: Combinando-se as categorias de frequência com as de severidade, obtém-se a categoria 

de risco, com base na matriz de risco adotada. 

Recomendações e Sugestões: Esta coluna deve ser preenchida com recomendações 

obrigatórias e/ou sugestões opcionais levantadas pelo grupo desenvolvedor quando julgarem 

necessário. As proposições devem ser condizentes com perigos identificados, visando a redução 

da frequência e/ou severidade dos cenários acidentais, tanto no âmbito da prevenção como da 

mitigação ou correção dos mesmos.  

N.º do Cenário: Nesta coluna será atribuído um número sequencial a cada um dos cenários, 

facilitando a identificação, tanto do cenário como das medidas relacionadas. 

Vale destacar que o preenchimento da planilha deve seguir as orientações citadas para 

que o estudo apresente resultados coerentes com o esperado, abrangendo todos os possíveis 

perigos associados ao processo. 

Como mencionado anteriormente, os cenários são avaliados quanto à sua frequência de 

ocorrência e sua gravidade de forma qualitativa, e a combinação dessas gera a classificação do 

risco, e utiliza-se uma matriz de risco. Vale ressaltar que cada organização deve assumir as suas 

próprias classificações baseadas em normas ou premissas internas. 

A seguir são apresentadas as categorias de Frequência e Severidade adotadas no 

presente estudo. Vale destacar que essas são as categorias sugeridas na Resolução CEPRAM nº 

4.578 de 29 de setembro de 2017. 
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A Tabela 2-8 apresenta as categorias de frequência a serem utilizadas e suas descrições. Já 

a Tabela 2-9 apresenta o mesmo detalhamento para as categorias de severidade. 

Tabela 2-8 Categorias de Frequência 

Categoria Código 
Faixa de Frequência 

Associada 
Critérios qualitativos 

Frequente FR 
Maior que uma vez por 

ano.  
(f ≥ 1/ano)  

. Em plantas existentes: 
-Histórico de uma ou mais ocorrências por ano e 
nenhuma alteração feita no sistema. 
. Em projetos: 
-Histórico de uma ou mais ocorrências por ano em 
empreendimentos similares. 
. Erro humano: 
-Atividade frequente com inexistência de 
treinamento e procedimento em presença de 
condições de trabalho adversas. 

Provável PR 
Esperado na vida útil do 

empreendimento. 
(1<f≤100 anos)   

. Em plantas existentes: 
-Histórico de ocorrência menor que 1 por ano ou 
situação que já esteve próxima de ocorrer e nenhuma 
alteração feita no sistema. 
-Ruptura ou quebra de equipamentos 
reconhecidamente degradados ou com inspeção 
deficiente. 
. Em projetos: 
-Histórico de ocorrência menor que 1 por ano ou 
situação que já esteve próxima de ocorrer em 
empreendimentos similares. 
. Erro humano: 
-Erro humano por inexistência de treinamento e 
procedimento em presença de condições de trabalho 
adequadas. 

Ocasional OC (100<f ≤10.000 anos)  

. Em plantas existentes ou projetos: 
-Falha única de equipamento em bom estado de 
operação e manutenção. 
. Erro Humano: 
-Cenários que dependem de falha única, humana em 
condições adequadas de ergonomia com treinamento 
e procedimento. 

Remota RE 
(10.000<f≤1.000.000 

anos)  

. Em plantas existentes ou projetos: 
-Falha dupla de equipamentos. 
-Ruptura de equipamentos estáticos, linhas e 
acessórios sujeitos a inspeção. 
- Falha de componente eletrônico. 
. Erro Humano: 
-Dupla falha humana em condições adequadas de 
ergonomia com treinamento e procedimento. 

Improvável IM (f>1.000.000 anos) 

. Em plantas existentes ou projetos: 
- Ruptura por falha mecânica de vasos de pressão 
com inspeção e testes periódicos nos sistemas de 
proteção. Sem histórico de sobrecarga de pressão, 
temperatura ou vibração, sem histórico de 
comprometimento por trincas ou perda de espessura. 
- Falha de vários sistemas de proteção 
. Erro Humano: 
-Múltiplas falhas humanas em condições adequadas, 
com treinamento e procedimento. 

Fonte: Adaptado de Resolução CEPRAM nº 4.578 de 29 de setembro de 2017 



50 
 

 

Tabela 2-9 Categorias de Severidade 
Categoria  Código  Critérios qualitativos 

Baixa  BA 

   -Acidente sem afastamento (SAF) sem restrições.  
   -Impacto ambiental de pequena magnitude com alcance interno ou externo ou 
reversível com ações imediatas.  
   -Acidente restrito ao equipamento de origem do problema.  

Moderada  MO 

   -Acidente com afastamento (CAF) ou SAF com restrição.  
   -Evasão de funcionários.  
   -Impacto de magnitude considerável, porém reversível com ações mitigadoras 
restrito à área da empresa.  

Crítica  CR 

   -Vítimas com lesões incapacitantes permanentes ou até 10 vítimas fatais.  
   -Impacto que paralisa o sistema de tratamento de efluentes.  
   -Impacto de magnitude considerável, porém reversível com ações mitigadoras 
que extrapolam a área de empresa.  
   -Evasão de comunidade externa.  

Catastrófica  CA 
   -Mais de 10 vítimas fatais.  
   -Impacto irreversível ou de difícil reversão mesmo com ações mitigadoras ou 
impacto de grande magnitude e grande extensão, além dos limites da empresa.  

Fonte: Adaptado de Resolução CEPRAM nº 4.578 de 29 de setembro de 2017  

Como já mencionado, a combinação das categorias de frequência e severidade gera um 

risco associado. A classificação do risco se dá segundo Tabela 2-10. 

Tabela 2-10 Matriz de Aceitabilidade de Risco 

 
Fonte: Adaptado de Resolução CEPRAM nº 4.578 de 29 de setembro de 2017  

 

Na matriz são definidas três categorias de risco conforme explicitado a seguir:  

Risco Aceito: esta categoria de risco apresenta uma condição aceitável para o risco do cenário 

acidental avaliado. Nesse caso, a redução da frequência e/ou severidade não é exigida, nem é 

requerido outro estudo de risco adicional. Caso a equipe desenvolvedora da APP levante alguma 

proposta de melhoria, essa deve ser tratada como sugestão e não há a obrigatoriedade de 

implementação. 

Risco Médio: esta categoria de risco apresenta uma condição intermediária para o risco do 

cenário acidental avaliado. Nesse caso, é indicada a realização de estudos de risco 

complementares e as propostas de melhoria levantadas pela equipe desenvolvedora da APP 
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deverão ser tratadas como recomendações que precisam ser seguidas visando a redução da 

frequência e/ou severidade associada. 

Conforme apresentado na Tabela 2-10, pode-se observar os casos a seguir: 

o Cenários de risco médio com categorias de severidade MO e BA: nesses casos devem 

ser feitas recomendações de caráter obrigatório, mas sem necessidade de implementação 

imediata, e não há obrigatoriedade de realização de estudos complementares. 

o Cenários de risco médio com categorias de severidade CA e CR, que envolvam 

liberação de substância inflamável ou tóxica: devem ter a severidade confirmada através 

de realização de uma Análise de Vulnerabilidade (estudo quantitativo de risco que 

modela e apresenta os alcances esperados da área de abrangência do cenário para 

diferentes efeitos físicos). Caso os alcances obtidos na Análise de Vulnerabilidade 

extrapolem o limite do empreendimento, pode-se optar por uma reclassificação 

semiquantitativa de frequência e novo enquadramento na matriz de risco ou optar pela 

realização da Análise Quantitativa de Riscos.  

Caso, após novos estudos, o risco permanecer como médio ou não aceito, as 

recomendações geradas na APP devem ser implementadas obrigatoriamente, mas não 

de forma imediata. Caso o risco passe a ser classificado como aceito, as recomendações 

devem ser tratadas como sugestões sem caráter obrigatório. 

o Cenários de risco médio com categorias de severidade CA e CR, sem liberação de 

substância inflamável ou tóxica: nesses casos devem ser feitas recomendações de caráter 

obrigatório, mas sem necessidade de implementação imediata, e não há obrigatoriedade 

de realização de estudos complementares. 

Risco Não Aceito: esta categoria de risco apresenta uma condição inaceitável para o risco do 

cenário acidental avaliado. Nesse caso, é obrigatória a implementação o mais rápido possível 

das recomendações propostas para redução do risco. Vale destacar que as recomendações dos 

cenários inaceitáveis devem ser priorizadas frente às recomendações dos cenários 

intermediários. Caso os cenários ainda continuem inaceitáveis após implementação de medidas, 

deve-se, obrigatoriamente, implementar outras ações adicionais (barreiras de proteção) para 

reduzir o nível de risco para, pelo menos, classificação intermediária. 

Ainda, conforme apresentado na Tabela 2-10, pode-se observar os casos a seguir: 

o Cenários de risco não aceito devido às categorias de frequência FR e severidade MO: 

nesses casos devem ser feitas recomendações de caráter obrigatório, com 

implementação imediata, e não há obrigatoriedade de realização de estudos 

complementares.  
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o Cenários de risco não aceito com categorias de severidade CA e CR, que envolvam 

liberação de substância inflamável ou tóxica: devem ter a severidade confirmada através 

de realização de uma Análise de Vulnerabilidade (estudo quantitativo de risco que 

modela e apresenta os alcances esperados da área de abrangência do cenário para 

diferentes efeitos físicos). Caso os alcances obtidos na Análise de Vulnerabilidade 

extrapolem o limite do empreendimento, pode-se optar por uma reclassificação 

semiquantitativa de frequência e novo enquadramento na matriz de risco ou optar pela 

realização da Análise Quantitativa de Riscos.  

Caso, após novos estudos, o risco permanecer como médio ou não aceito, as 

recomendações geradas na APP devem ser implementadas obrigatoriamente, mas não 

de forma imediata. Caso o risco passe a ser classificado como aceito, as recomendações 

devem ser tratadas como sugestões sem caráter obrigatório. 

o Cenários de risco não aceito com categorias de severidade CA e CR, sem liberação de 

substância inflamável ou tóxica: nesses casos devem ser feitas recomendações de caráter 

obrigatório, com implementação imediata, e não há obrigatoriedade de realização de 

estudos complementares. 

2.2.6 SISTEMAS DE GESTÃO APLICADOS A SEGURANÇA DE PROCESSOS  

Os grandes eventos catastróficos ocorridos ao longo das últimas décadas nas indústrias 

químicas evidenciam a necessidade de se ter um tratamento sistêmico para o gerenciamento de 

todos os processos que permeiam a organização, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes. 

Com isso, muitos países adotaram um sistema de prevenção aos acidentes químicos previstos 

em diretrizes legais, abordando temas como (CCPS, 2014): 

o Análise de perigo e relatório de avaliação de risco; 

o Procedimento e planejamento para operações seguras para instalações; 

o Procedimento e manual para operação segura; 

o Procedimento e especificação para integridade mecânica; 

o Procedimento para autorização de trabalho a quente; 

o Procedimento de controle de segurança para o trabalho do contratado; 

o Procedimento para gestão de mudança; 

o Procedimento de auditoria; 

o Procedimento para investigação de incidentes; 

o Planejamento e resposta a emergências. 
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● GESTÃO DE MUDANÇAS 

Gestão de mudanças, também conhecida simplesmente como MoC (Management of 

Change), faz parte de um dos pilares para uma gestão adequada para segurança de processos 

baseados em risco dentro de uma planta industrial (CCPS, 2014). A importância deste 

procedimento está na garantia de que toda modificação a ser executada na planta será 

previamente planejada, avaliada e aprovada pelos setores envolvidos, a fim de mitigar 

potenciais riscos relacionados a esta mudança.  

Este gerenciamento pode se estender a diversos tipos de processos, sejam eles 

administrativos ou produtivos. Com isso, um MoC pode ser efetuado para equipamentos, 

procedimentos operacionais, processo, produtos e pessoas. 

Um MoC efetivo envolve a revisão e a análise da alteração proposta, para garantir que 

um nível aceitável de segurança seja mantido após e durante a execução da mudança. Com isso, 

depois desta avaliação prévia, a mudança pode ser encaminhada para implementação, alterada 

para torná-la mais segura ou totalmente rejeitada. 

Segundo Kwon (2005), durante o período de 1996 até 2003 na Coréia, 13,4% dos 

acidentes industriais ocorreram devido a uma gestão de mudanças inadequadas, mostrando a 

necessidade e a importância de se ter um tratamento sistêmico para esses tipos de mudanças. A 

Tabela 2-11 resume as causas dos acidentes e suas porcentagens. 

Tabela 2-11 Causas de acidentes industriais na Coréia durante 1996 até 2003 

Causa do Acidente Número Percentual (%) 
Implementação inadequada de 

Permissão de Trabalho 
34 41,5 

Manutenção, teste e inspeção 
inadequada 

7 8,5 

Procedimento operacional 
inadequado/ Erro operacional 

15 18,3 

Falha mecânica 7 8,5 
Gestão de mudanças ineficiente 11 13,4 

Reação fora de controle 6 7,3 
Outros 2 2,5 

Fonte: Adaptado de Kwon (2005). 

Uma gestão de processos eficaz normalmente segue as seguintes etapas: 

• Identificação de possíveis situações de mudanças; 

• Avaliação dos potenciais impactos por meio de uma equipe técnica multidisciplinar e 

experiente; 

• Autorização para que a mudança possa ocorrer; 
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• Acompanhamento das mudanças a partir da atualização de documentos e registros, 

comunicação da mudança realizada aos funcionários e adoção de medidas de controle 

de risco. 

2.3 LEGISLAÇÃO 

A presente seção abordará as principais legislações pertinentes ao ramo cervejeiro e 

também aquelas relativas à segurança de processos. Ainda apresentará as normas reguladoras 

que garantem a saúde e segurança no trabalho.  

2.3.1 RAMO CERVEJEIRO 

No Brasil as normas relacionadas às bebidas de maneira geral são regidas pela Lei n° 

8.918 de 14 de julho de 1994, a qual dispõe sobre padronização, classificação, registro, inspeção 

e fiscalização da produção e do comércio de bebidas. 

Ainda pela legislação n° 8.918, no que se trata das responsabilidades, fica definido que 

o registro, padronização, classificação, inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de 

bebidas, em relação aos seus aspectos tecnológicos, competem ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), ou órgão estadual competente credenciado. Já no que tange 

os aspectos bromatológicos e sanitários, é estabelecida a competência ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), por intermédio de seus órgãos específicos. 

Em 2009 foi aprovado o Decreto n° 6.871 de 04 de junho de 2009 que regulamenta a lei 

n° 8.918 que trata de bebidas de uma forma geral, excluindo os vinhos, o vinagre, o suco de 

uva e as bebidas alcoólicas derivadas da uva e do vinho já que essas são regidas pela lei 7.678 

de 08 de novembro de 1988 e regulamentadas pelo Decreto 8.198 de 20 de fevereiro de 2014. 

Como mencionado, o Decreto n°6.871 aborda diversos tipos de bebidas e no que diz 

respeito especificamente do ramo cervejeiro as informações são tratadas na seção III que 

abrange as bebidas alcoólicas fermentadas. Vale destacar que mais um decreto (Decreto 9.902 

de 08 de julho de 2019) foi publicado alterando de forma significativa as disposições referentes 

à cerveja. 

A definição da cerveja passou por algumas mudanças desde a primeira publicação no 

Decreto n° 2.314 de 04 de setembro de 1997 e hoje, segundo o artigo 36 do decreto 6.871/09, 

alterado pelo decreto 9.902/19, a cerveja é  definida como “bebida resultante da fermentação, a 

partir da levedura cervejeira, do mosto de cevada malteada ou de extrato de malte, submetido 

previamente a um processo de cocção adicionado de lúpulo ou extrato de lúpulo, hipótese em 
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que uma parte da cevada malteada ou do extrato de malte poderá ser substituída parcialmente 

por adjunto cervejeiro.”. 

Ainda no decreto 6.871/09 são estabelecidas as classificações da cerveja que podem ser 

classificadas em relação a quantidade de extrato primitivo em leve, comum, extra ou forte; com 

relação a cor em clara, escura ou colorida; quanto ao teor alcoólico em sem álcool ou com 

álcool; em relação a proporção malte/cevada em cerveja de puro malte, cerveja ou cerveja de 

“vegetal predominante”; e quanto a fermentação em baixa ou alta. As características principais 

de cada tipo podem ser consultadas nesta lei em questão. No entanto, o decreto 9.902/19 revoga 

o artigo 38 que trata das classificações citadas. 

No que diz respeito à produção da cerveja, sua estocagem, venda e consumação, bem 

como seus padrões de qualidade pode-se perceber que diversas Instruções Normativas (INs), 

Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs) e Portarias normativas são aplicáveis. A  

Tabela 2-12 apresenta de forma resumida as principais INs, RDCs e Portarias e suas 

descrições. 

2.3.2 SEGURANÇA DE PROCESSO 

No Brasil as normas relacionadas à segurança de processo não estão previstas com 

obrigatoriedade em leis. No entanto, os órgãos ambientais, de uma maneira geral, abrangem a 

preocupação com a segurança de processos, visando orientar os estudos de segurança de modo 

a prevenir e mitigar os possíveis riscos impostos por um empreendimento no que tange danos 

a pessoas, instalações, perdas econômicas e impactos ambientais. 

As normas estipuladas pelos órgãos ambientais focam apenas em empreendimentos que 

manipulam substâncias perigosas, sendo essas inflamáveis e/ou tóxicas. Apesar disso, essas 

normas são uma forma de deixar clara a importância da preocupação que todas as instalações 

devem ter com a segurança de processo, além de estimular a adoção de uma política de 

segurança como boa prática industrial. 

Outro tipo de regulamentação que abrange e incentiva a política de segurança em 

determinada instalação são as certificações ISO (International Organization for 

Standardization), que apresentam normas de padronização que promovem o comprometimento 

com a qualidade, a melhoria contínua do desenvolvimento do negócio e a eficiência do produto, 

serviço ou sistema (ABNT, 2021). 

A Tabela 2-13 apresenta resumidamente as principais normas de órgãos ambientais e as 

principais certificações ISO aplicáveis à área da segurança de processos. 
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Tabela 2-12 INs, RDCs e Portarias aplicáveis ao ramo cervejeiro 

INs/ RDCs/ Portarias Descrição 

Instrução Normativa nº 5, de 31 
de março de 2000 

(MAPA) 

Estabelece os requisitos gerais (essenciais) de condições 
higiênicas e sanitárias e de boas práticas de elaboração para 
bebidas e vinagres, inclusive vinhos e derivados da uva e 
do vinho, elaborados/industrializados para o consumo 
humano. 

Instrução Normativa nº 72, de 
29 de novembro de 2018 

(MAPA) 

Estabelece os requisitos e procedimentos administrativos 
para o registro de estabelecimentos e de produtos 
classificados como bebidas e fermentados acéticos. 
Destacam-se na IN os documentos necessários para 
requisição de abertura, tais como desenho de projeto, 
memorial descritivo das instalações, manual de boas 
práticas de fabricação, dentre outros. 

Instrução Normativa nº 65, de 
10 de dezembro de 2019 

(MAPA) 

Estabelece os padrões de identidade e qualidade para os 
produtos de cervejaria, bem como os respectivos 
parâmetros analíticos. 
Ainda dispõe sobre as classificações e denominações, das 
matérias primas e ingredientes obrigatórios e opcionais, 
das proibições, dos parâmetros analíticos, dos processos 
produtivos, dos aditivos e coadjuvantes de tecnologia e da 
rotulagem. 
Revoga a IN 54/2001 e a IN 68/2018 

Instrução Normativa nº 75, de 
31 de dezembro de 2019 

(MAPA) 

Estabelece os critérios e define os parâmetros analíticos 
(que devem constar dos laudos de análises laboratoriais) 
que devem ser utilizados para fiscalização e controle de 
bebidas, vinhos e derivados da uva e do vinho, nacionais e 
importados. 

Instrução Normativa nº 60, de 
23 de dezembro de 2019 

(ANVISA) 

Estabelece as listas de padrões microbiológicos para 
alimentos prontos para oferta ao consumidor. 
Complementa a RDC 331/2019 

RDC nº 275 de 21 de outubro 
2002 

(ANVISA) 

Estabelecer Procedimentos Operacionais Padronizados 
(POPs) que contribuam para a garantia das condições 
higiênico-sanitárias necessárias ao processamento/ 
industrialização de alimentos, complementando as Boas 
Práticas de Fabricação (BPF). É aplicável para qualquer 
estabelecimento que realiza atividades de 
produção/industrialização, fracionamento, armazenamento 
e transporte de alimentos industrializados. 

Resolução RDC n° 64, de 29 de 
novembro de 2011 

(ANVISA) 

Dispõe sobre o uso de coadjuvantes de tecnologia para 
fabricação de cervejas de todos os tipos comercializadas no 
Brasil, apresentando uma lista com os coadjuvantes e suas 
respectivas funções. 
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Tabela 2 12 INs, RDCs e Portarias aplicáveis ao ramo cervejeiro (continuação) 

INs/ RDCs/ Portarias Descrição 

Resolução RDC n° 65, de 29 de 
novembro de 2011 

(ANVISA) 

Dispõe sobre o uso de aditivos alimentares para fabricação 
de cerveja de todos os tipos comercializadas no Brasil, 
apresentando uma lista com os aditivos e suas respectivas 
funções e limites máximos. 

Resolução RDC n° 42, de 29 de 
agosto de 2013 

(ANVISA) 

Dispõe sobre o Regulamentos Técnico MERCOSUL sobre 
Limites Máximos de Contaminantes Inorgânicos em 
Alimentos, de forma a manter os níveis toxicológicos 
aceitáveis e proteger a saúde pública. Dentre as categorias 
estabelecidas tem-se “Bebidas alcoólicas fermentadas e 
fermento-destiladas, exceto vinho”. 

Resolução RDC n° 331, de 23 
de dezembro de 2019 

(ANVISA) 

Dispõe sobre os padrões microbiológicos de alimentos e 
sua aplicação. 
Revoga a RDC 12/2001 e a RDC 275/2005 

Portaria Nº 879, de 28 de 
novembro de 1975 

(MAPA) 

Dispõe sobre as “instalações e equipamentos mínimos para 
estabelecimentos de bebidas e vinagres”, inclusive 
“Estabelecimento Produtor de Cerveja”. 

Portaria nº 326, de 30 de julho 
de 1997 

(ANVISA) 

Apresenta um regulamento técnico sobre os princípios 
gerais, as condições e requisitos gerais (essenciais) 
higiênico-sanitários e de boas práticas de fabricação para 
estabelecimentos produtores/industrializadores de 
alimentos produzidos /fabricados para o consumo humano. 

Portaria nº 368, de 4 de 
setembro de 1997 

(MAPA) 

Apresenta um regulamento técnico sobre as condições e 
requisitos gerais (essenciais) higiênico-sanitárias e de boas 
práticas de fabricação para estabelecimentos 
elaboradores/industrializadores de alimentos 
elaborados/industrializados para o consumo humano, 
sendo aplicável para qualquer estabelecimento que 
desenvolva atividades de elaboração/industrialização, 
fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos 
destinados ao comércio nacional e internacional. 

Portaria n º 685, de 27 de agosto 
de 1998 

(ANVISA) 

Apresenta um regulamento técnico a respeito dos 
“Princípios Gerais para o Estabelecimento de Níveis 
Máximos de Contaminantes Químicos em Alimentos" e 
seu Anexo: "Limites máximos de tolerância para 
contaminantes inorgânicos”. Dentre as classes de 
alimentos tem-se “Bebidas alcoólicas fermentadas”. 
Revogada parcialmente pela RDC n°42/2013 

Portaria nº 518, de 25 de março 
de 2004 

(Ministério da Saúde) 

Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos 
ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade. 

Fonte: Autoria própria com base nas normas 
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Tabela 2-13 Normas Ambientais/Certificações ISO e suas funções 

Normas Ambientais / 
Certificações ISO Descrição 

Resolução CEPRAM nº 4.578 de 29 
de setembro de 2017 

(BAHIA) 

Norma Técnica que dispõe sobre o gerenciamento de 
riscos acidentais para substâncias perigosas no estado 
da Bahia. 
Estabelece os critérios e instruções para elaboração do 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), com o 
objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes capazes 
de causar danos à saúde humana, meio ambiente e 
instalações. 
Dispõe ainda de definições, critérios de periculosidade 
de substâncias e orientações para desenvolvimento de 
estudos de riscos, tais como APP, HAZOP, 
Vulnerabilidade e AQR.  Estabelece critérios de 
classificação de frequência, severidade e risco, bem 
como critérios de tolerabilidade. 

Norma Técnica CETESB P4.261 – 
dezembro/2011 

“Risco de Acidente de Origem 
Tecnológica - Método para decisão 

e termos de referência” 
(SÃO PAULO) 

Dispõe sobre a classificação de empreendimentos 
quanto à periculosidade, estabelece um termo de 
referência para a elaboração de Estudo de Análise de 
Risco (EAR) para empreendimentos pontuais e para 
dutos e um termo de referência para a elaboração de 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR). 
Aplica-se a empreendimentos que manipulam 
substâncias inflamáveis e/ou tóxicas. 
Dispõe ainda de definições, critérios de periculosidade 
de substâncias e orientações para desenvolvimento de 
estudos de riscos, tais como APP, HAZOP, What if, 
Vulnerabilidade e AQR.  Estabelece critérios de 
classificação de severidade e também critérios de 
tolerabilidade. 

Manual de Análise FEPAM n.º01/01 
- Fevereiro/2016 

(RIO GRANDE DO SUL) 

Estabelecer uma sistemática para licenciamento de 
atividades e/ou instalações capazes de causar danos às 
pessoas e/ou ao meio ambiente, em decorrência de 
liberações acidentais de substâncias perigosas e/ou 
energia de forma descontrolada. 
Dispõe sobre definições, classificações de instalações, 
exigências para obtenção de licenças, classificação de 
substâncias perigosas e provê diretrizes para o 
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). 
Estabelece ainda orientações para estudos de risco tais 
como AQR e APR e define classificações de 
classificação de frequência, severidade e risco, bem 
como padrões de tolerabilidade de riscos. 
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Tabela 2 13 Normas Ambientais/Certificações ISO e suas funções (continuação) 

Normas Ambientais / 
Certificações ISO Descrição 

Termos de Referência do INEA 
(RIO DE JANEIRO) 

Os termos de referência do INEA tratam-se de 
documentos emitidos para cada instalação com a 
solicitação de desenvolvimento de estudos para 
avaliação dos riscos impostos pela instalação em 
questão. 
Podem conter instruções para a realização de estudos 
de avaliação dos riscos e instruções para elaboração de 
um PGR. Geralmente mencionam estudos de risco tais 
como APP, HAZOP, Vulnerabilidade e AQR e 
dispõem de classificações de frequência e severidade, 
bem como os critérios de tolerabilidade. 

ABNT NBR ISO 9001 
Sistemas de gestão da qualidade - 

Fundamentos e vocabulário 
2015 

É uma série de normas 9000 que de uma maneira geral 
dispõe sobre os conceitos fundamentais e princípios de 
gestão da qualidade. 
Estabelecem orientações para regularizar e padronizar 
todas as etapas de desenvolvimento de determinado 
produto ou serviço. Essas normas podem ser aplicadas 
para qualquer tipo de empresa. 

ABNT NBR ISO 14001 
Sistemas de gestão ambiental - 

Requisitos com orientações para uso 
2015 

É uma série de normas 14000 que de uma maneira 
geral dispõe sobre um sistema de gestão ambiental 
para organizações que buscam gerenciar suas 
responsabilidades ambientais de uma forma 
sistemática, visando contribuir com a sustentabilidade 
e minimizar o impacto gerado para o meio ambiente. 

ABNT NBR ISO 22000 
Sistemas de gestão de segurança de 
alimentos - Requisitos para qualquer 
organização na cadeia produtiva de 

alimentos 
2019 

Essa norma dispõe sobre os requisitos para o sistema 
de gestão de segurança de alimentos (SGSA) para 
organizações que estão direta ou indiretamente 
envolvidas na cadeia produtiva de alimentos. 
Estabelece regras para criar uma gestão de controle de 
perigos nos alimentos, sejam esses perigos biológicos, 
químicos ou físicos, e também orientações para 
desenvolvimento de programas de monitoramento e 
melhorias na questão da segurança alimentar. 
Dispõe ainda de orientações para a conscientização dos 
consumidores e a ética e responsabilidade da empresa 
sobre seus produtos. 

ABNT NBR ISO 31000 
Gestão de riscos - Princípios e 

diretrizes 
2018 

É uma série de normas 31000 que de uma maneira 
geral dispõe sobre os princípios e diretrizes genéricas 
para gestão de riscos, podendo ser implementada por 
qualquer tipo de instalação, empresa, associação, 
grupo e até indivíduo. 
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Tabela 2 13 Normas Ambientais/Certificações ISO e suas funções (continuação) 

Normas Ambientais / 
Certificações ISO Descrição 

ABNT NBR ISO 45001 
Sistemas de gestão de segurança e 

saúde ocupacional 
2018 

Essa norma dispõe sobre os requisitos para um sistema 
de gestão de saúde e segurança ocupacional (SSO) e 
fornece orientação para o seu uso, de modo que as 
organizações proporcionem locais de trabalho seguros 
e saudáveis, prevenindo lesões e problemas de saúde 
relacionados ao trabalho, bem como melhorando 
proativamente o seu desempenho de SSO. 

Fonte: Autoria própria com base nas normas 

2.3.3 SEGURANÇA DO TRABALHO 

No Brasil as normas relacionadas à prevenção de acidentes no local ou na realização do 

trabalho estão previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 

5.452, de 1º de maio de 1943 e alterada pela lei n° 13.467, de 13 de julho de 2017. 

Os requisitos para prevenção de riscos e garantia da saúde e segurança de trabalhadores 

são estabelecidos e dispostos nas Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, 

que constituem a legislação de segurança do trabalho e saúde ocupacional.  

Dessa forma, entende-se que a implementação das NRs aplicáveis é essencial para as 

empresas, inclusive as do ramo cervejeiro. 

De maneira resumida a Tabela 2-14, apresenta as principais NRs pertinentes ao ramo 

cervejeiro e suas descrições. 

Tabela 2-14 Normas Regulamentadoras e suas funções 

Norma Regulamentadora Descrição 

NR 01: Disposições Gerais e 
Gerenciamento de Riscos 

Ocupacionais 

Estabelece as disposições gerais, o campo de aplicação, os 
termos e as definições comuns às Normas 
Regulamentadoras (NR) relativas à segurança e saúde no 
trabalho. 

NR 04: Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho 

Dispõe sobre as orientações para os Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a 
saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de 
trabalho 
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Tabela 2 14 Normas Regulamentadoras e suas funções (continuação) 

Norma Regulamentadora Descrição 

NR 05: Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) 

Dispõe de orientações sobre a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), que tem como objetivo a 
prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, 
de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho 
com a preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador. 

NR 06: Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) 

Dispõe de orientações a respeito dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) que são definidos como todo 
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 
trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho 

NR 07: Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração, 
implementação, bem como os parâmetros mínimos e 
diretrizes gerais a respeito do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que tem como 
objetivo a promoção e preservação da saúde dos 
trabalhadores. 

NR 09: Avaliação e Controle 
das Exposições Ocupacionais e 
a Agentes Físicos, Químicos e 

Biológicos 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração, 
implementação, bem como os parâmetros mínimos e 
diretrizes gerais a respeito do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA), visando à preservação da 
saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente 
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 
que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos 
naturais. 

NR 10: Segurança em 
Instalações e Serviços em 

Eletricidade 

Estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando 
a implementação de medidas de controle e sistemas 
preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em 
instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

NR 11: Transporte, 
Movimentação, Armazenagem e 

Manuseio de Materiais 

Dispõe de orientações acerca do transporte, movimentação, 
armazenagem e manuseio de materiais no que tange às 
normas de segurança para operação de elevadores, 
guindastes, transportadores industriais, máquinas 
transportadoras, atividades de transporte de sacas, 
armazenamento de materiais e movimentação, 
armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e 
outras rochas. 
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Tabela 2 14 Normas Regulamentadoras e suas funções (continuação) 

Norma Regulamentadora Descrição 

NR 12: Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos 

Dispõe de referências técnicas, princípios fundamentais e 
medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade 
física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos 
para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas 
fases de projeto e de utilização de máquinas e 
equipamentos. 

NR 13: Caldeiras, Vasos de 
Pressão e Tubulações 

Estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade 
estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas 
tubulações de interligação nos aspectos relacionados à 
instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à 
segurança e à saúde dos trabalhadores. 

NR 15: Atividades e Operações 
Insalubres 

Dispõe de orientações sobre o exercício do trabalho e 
condições de insalubridade e estabelece os limites de 
tolerância para diferentes aspectos, tais como exposição a 
ruídos, calor, radiações ionizantes e não ionizantes, 
vibrações, condições hiperbáricas, frio, umidade, poeiras 
minerais, agentes químicos e biológicos. 

NR 17: Ergonomia 

Estabelece os parâmetros que permitam a adaptação das 
condições de trabalho às características psicofisiológicas 
dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente. 

NR 23: Proteção Contra 
Incêndios 

Dispõe de orientações a respeito das medidas de proteção 
contra incêndios no que tange a prevenção e a mitigação. 

NR 24: Condições de Higiene e 
Conforto nos Locais de 

Trabalho 

Estabelece as condições mínimas e orientações a respeito 
das condições de higiene e de conforto a serem seguidas 
pelas organizações, garantindo a saúde e segurança dos 
trabalhadores. 

NR 25: Resíduos Industriais 

Dispõe de orientações a respeito dos resíduos industriais 
(na forma sólida, líquida ou combinação dessas) no que 
tange a coleta, acondicionamento, armazenamento, 
transporte, tratamento e destino final adequados. 

NR 26: Sinalização de 
Segurança 

Dispõe de orientações a respeito das sinalizações de 
segurança no que tange a utilização de cores para 
identificar possíveis riscos e também a classificação, 
rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de 
produtos químicos, de modo a indicar e advertir os 
trabalhadores acerca dos riscos existentes no local de 
trabalho. 
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Tabela 2 14 Normas Regulamentadoras e suas funções (continuação) 

Norma Regulamentadora Descrição 

NR 28: Fiscalização e 
Penalidades 

Dispõe sobre orientações de fiscalização do cumprimento 
das disposições legais e/ou regulamentares sobre segurança 
e saúde do trabalhador, bem como prevê o embargo ou 
interdição e as penalidades relativas ao identificado nas 
fiscalizações. 

NR 33: Segurança e Saúde nos 
Trabalhos em Espaços 

Confinados 

Estabelece os requisitos mínimos para identificação de 
espaços confinados e dispõe de orientações para o 
reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos 
riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a 
segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta 
ou indiretamente nestes espaços. 

Fonte: Autoria própria com base nas normas 

2.4 TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ÁREA 

Devido à grande importância que a análise e o gerenciamento de riscos de segurança 

dos processos industriais vêm ganhando ao longo dos anos, atualmente, é possível encontrar 

diversas técnicas e estudos aplicados à identificação prévia de potenciais cenários perigosos 

(CAMPOS NETO, 2021). 

Com isso, diversos trabalhos e estudos vêm sendo desenvolvidos no meio acadêmico 

para cervejarias, tanto do ponto de vista de segurança ocupacional quanto de segurança de 

processos, permitindo não somente um ganho para a proteção de equipamentos e pessoas, mas 

também ao meio ambiente e à propriedade fabril como um todo. 

 Corte (2016) analisou os modos de falhas e efeitos aplicado a uma microcervejaria 

artesanal localizada em Curitiba. Através da análise realizada foi possível verificar que as falhas 

com o maior número de prioridade de risco, ou seja, as mais críticas possuem como 

consequência a alteração das propriedades organolépticas e a contaminação microbiológica do 

produto. 

 Foi desenvolvida, por Campos Neto, et al. (2017), uma Análise de Perigos e Pontos 

Críticos aplicada à uma cervejaria artesanal localizada em Minas Gerais, concluindo de que a 

cervejaria em questão estava de acordo com as regras do MAPA e da ANVISA. Além disso, 

foi possível também verificar os cenários de maior criticidade para o processo e sugerir 

recomendações para garantir a segurança das operações e aumentar rendimento produtivo. 

Ao se tratar de segurança ocupacional, um dos pontos mais relevantes é a 

conscientização dos operadores sobre os perigos existentes em cada área de trabalho. Sabendo 
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da importância deste fato, Henares (2018) desenvolveu mapas de riscos em diversas áreas em 

uma cervejaria localizada no Paraná. Após a realização de uma pesquisa com os funcionários 

da fábrica, foi possível realizar um levantamento de dados sobre os principais riscos em 

diversos setores da cervejaria, sendo a brassagem uma das áreas com o maior número de riscos 

físicos, de acidentes e químicos. 

Bratti (2018), motivado pela particularidade de cada fábrica e seus cuidados específicos 

para com os trabalhadores, desenvolveu uma análise de risco relativa a um estudo de caso em 

uma cervejaria artesanal no sul catarinense. Nessa análise, com base nas normas reguladoras 

brasileiras pertinentes, mapeou-se os equipamentos e o grau de risco para cada área de forma a 

alertar os trabalhadores e propor um ambiente de trabalho mais seguro. 

Logo, é possível verificar que devido ao crescimento significativo do setor cervejeiro 

nos últimos anos, as questões de segurança têm se tornado mais evidentes e presentes neste 

segmento. 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo detalha e justificativa a metodologia utilizada no presente trabalho, 

abordando também o fluxograma de processo analisado, o detalhamento dos sistemas a serem 

avaliados e as premissas adotadas. 

3.1 METODOLOGIA APP 

Diante do apresentado na revisão bibliográfica, ficou definida a utilização do estudo 

Análise Preliminar de Perigos (APP) para a avaliação dos riscos de um processo de produção 

de cerveja. As justificativas que levaram a essa tomada de decisão englobam a escolha de uma 

análise mais simples que pode vir a sugerir novos estudos mais aprofundados em pontos 

identificados como mais críticos do processo.  

A escolha da metodologia se baseia na utilização de um fluxograma de processo mais 

simples, porém que permite a análise dos possíveis perigos, e também a opção por desenvolver 

um estudo mais fluído e menos limitado à desvios de processo padrões, tais como sugeridos em 

um estudo de HAZOP, por exemplo. 

O desenvolvimento da técnica de APP conta com a definição de módulos do processo, 

definidos no item 3.2. Para a análise desses módulos e preenchimento adequado das planilhas 

contou-se com o apoio das orientações descritas na revisão bibliográfica e utilização de um 

software adequado para preenchimento, registro e classificação das informações analisadas. 

Para esse software, foi proposta a estruturação de um modelo de planilha no Excel, 

associado a uma macro na linguagem de programação Visual Basics for Applications (VBA), 

com base nas premissas adotadas, a fim de se obter um preenchimento automático da categoria 

do risco dado o preenchimento das categorias de frequência e severidade do perigo analisado. 

3.2 DEFINIÇÃO DE SISTEMAS: FLUXOGRAMA DE PROCESSO E DIVISÃO DOS 

MÓDULOS 

Como base para a análise será utilizado o processo apresentado pelo fluxograma da 

Figura 3-1. Apesar de simplificado, o fluxograma atende às necessidades do estudo e permite 

fazer uma análise de risco do processo, já que abrange todas as etapas e os principais 

equipamentos. 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 3-1 Fluxograma do processo de produção da cerveja 

Como premissa, o processo não contará com a filtração final, uma vez que é um 

procedimento complexo e muitas cervejarias artesanais não realizam essa etapa. Além disso, 

este trabalho considera que toda alteração na qualidade da cerveja impacta em perdas 

econômicas devido à inviabilização da comercialização do produto proposto. Por fim, não serão 

considerados erros de projeto de dimensionamento dos equipamentos nem fatores relevantes 

que impactam na classificação de frequência e severidade dos perigos identificados, ou seja, 

não serão consideradas barreiras de segurança/salvaguardas na classificação do risco dos 

cenários avaliados. 

O fato de considerar fatores relevantes como não aplicáveis (n/a) se justifica uma vez 

que se tem como objetivo a realização de uma análise mais ampla, considerando um cenário 

onde as medidas de controle de risco não são abordadas pelo empreendimento, o que geralmente 

é observado nas cervejarias artesanais. 

É considerado, também, que todos os tanques utilizados são de aço inoxidável AISI 304, 

que podem ser revestidos com cobre polido para que seja mais atrativo visualmente 

(REINOLD,2021). As vantagens que o aço inox apresenta são: maior resistência à corrosão, 

maior resistência mecânica, facilidade de conformação, não reage com os compostos que fazem 

parte do processo de produção de cerveja e assim não há contaminação, além de apresentar o 

aspecto de limpeza superior a demais materiais. (ABINOX, 2017). 

Diante da descrição do processo e dos equipamentos principais, apresentadas na revisão 

bibliográfica, foi realizada uma divisão dos módulos de análise a serem considerados no 

desenvolvimento da APP. 

É de suma importância a divisão clara dos módulos a serem avaliados em um estudo 

qualitativo de risco para que seja facilitado o desenvolvimento do mesmo, visto que a 

organização dos módulos favorece o detalhamento dos sistemas e equipamentos envolvidos. 
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Dessa forma, a análise engloba todos os perigos envolvidos, minimizando a negligência de 

determinadas etapas ou equipamentos. 

No presente trabalho a divisão dos módulos foi realizada com base na proximidade e 

interligação dos equipamentos apresentados no fluxograma de processo. Além disso, buscou-

se agrupar equipamentos que apresentam condições de processo semelhantes.  

A Figura 3-2 apresenta o fluxograma de processo de produção de cerveja com a divisão 

dos módulos a serem analisados na APP e Tabela 3-1 identifica e descreve os mesmos. 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 3-2 Divisão dos módulos da APP representados no fluxograma do processo 

Tabela 3-1 Descrição de módulos da APP 

Cor Módulo Descrição Equipamentos principais 

 
1: Armazenamento 

de água 

Esse módulo contempla o 
armazenamento de água quente que 

alimentará as etapas seguintes. 

Tanque de armazenamento 
de água 

 
2: Armazenamento 
e moagem de grãos 

Esse módulo contempla o 
armazenamento e tratamento dos grãos 

de malte para início do processo. 
Silo e moinho 

 3: Mosturação 

Esse módulo contempla as etapas 
quentes do processo de produção de 
cerveja, passando pelos tanques de 
mosturação, clarificação, fervura e 

whirlpool. Também abrange a 
interface entre as etapas quente e fria 

representada pelo resfriador de placas. 

Tanques de: mosturação, 
clarificação, fervura e 

whirlpool e trocador de 
calor. 

 
4: Fermentação e 

Maturação 

Esse módulo contempla as etapas de 
transformações bioquímicas no 

fermentador e tanque de maturação.  

Fermentador e tanque de 
maturação 

 
5: Armazenamento 

da cerveja 

Esse módulo contempla a etapa de 
finalização da cerveja, abrangendo o 

armazenamento do produto final. 

Tanque de armazenamento 
de cerveja 

Fonte: Autoria própria 
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● MÓDULO 1: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

Foram adotadas como premissas a utilização de tanque atmosférico e com aquecimento 

elétrico, possuindo sistemas de controle de temperatura e de nível. Além disso, não será 

considerado um sistema de tratamento da água captada e o corpo hídrico é tratado com qualquer 

fonte de captação de água a ser utilizada na produção: água superficial, poços artesianos, etc. 

● MÓDULO 2: ARMAZENAMENTO E MOAGEM DE GRÃOS 

No presente trabalho, foi considerado que os grãos são descarregados em silos e 

armazenados até que seja realizada a moagem. Na moagem, o equipamento mais indicado para 

a realização desta operação é o moinho de rolos e para o presente trabalho será considerada a 

utilização do equipamento contendo dois rolos (SENAI, 2014). 

● MÓDULO 3: MOSTURAÇÃO 

O módulo 3 apresenta a etapa quente do processo, conhecida como etapa de mosturação 

e tem como objetivo a produção do mosto cervejeiro. Ela contempla os tanques de mosturação, 

clarificação, fervura e whirlpool, conforme observado na Figura 3-3. Na interface entre as 

etapas quente e fria encontra-se o resfriador de placas, que no presente trabalho será avaliado 

juntamente com a etapa quente. 

 
Fonte: Accurun Brew (2021). 

Figura 3-3 Tanques de mosturação, clarificação e fervura e whirlpool 
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Como premissa para o estudo, foi considerado que todos os tanques dessa etapa são 

tanques atmosféricos, possuem aquecimento elétrico e sistema de controle de temperatura. 

Além disso, o trocador de calor utilizado foi o resfriador de placas e como fluido de resfriamento 

tem-se uma mistura de água com substâncias químicas, como álcoois e sais.    

● MÓDULO 4: FERMENTAÇÃO E MATURAÇÃO 

O módulo 4 corresponde à etapa de fermentação e maturação, tendo como objetivo a 

conversão dos açúcares do mosto em álcool e gás carbônico, seguida do amadurecimento da 

cerveja. Nessa etapa, foi utilizado o processo clássico, ou seja, a fermentação e a maturação são 

realizadas em tanques separados. 

Além disso, como premissa, serão utilizados tanques fechados com sistema de alívio de 

pressão e sistema de captação de CO2. Os tanques possuem sistema de resfriamento composto 

por camisa com água e cintas com fluido de resfriamento, além de possuírem sistema de 

controle de temperatura. Na maturação as leveduras estão ativas para realizarem atividade 

metabólicas diferentes da fermentação, sendo que a fermentação não é prevista nesta etapa. 

Por fim, foi considerado que, dado um tempo de fermentação, a ser definido pelas 

características da cerveja, a saída de gás carbônico é fechada com intuito de reter o mesmo no 

fermentador como forma de carbonatação.   

● MÓDULO 5: ARMAZENAMENTO DA CERVEJA 

No módulo 5, foi analisado o armazenamento da cerveja a fim de garantir a conservação 

das propriedades da cerveja antes de ser envasada. No presente trabalho, será utilizado um 

tanque fechado, com sistema de alívio de pressão, sistema de controle de temperatura e sistema 

de resfriamento composto por camisa com água e cintas com fluido de resfriamento. 
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4. RESULTADOS 

Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos na execução do presente trabalho.  

4.1 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Com base na metodologia apresentada de identificação dos perigos, tem-se como 

primeiro resultado do presente trabalho a estruturação do modelo de planilha desenvolvido para 

a elaboração da APP. Vale destacar que esse modelo pode ser aplicável para a análise de 

diversos segmentos, não se restringindo apenas às cervejarias.  

O modelo de planilha foi criado utilizando o software Excel e é apresentado na Figura 

4-1. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-1 Modelo de planilha de APP 

Em resumo a planilha conta com a aba “Sistemas” onde podem ser consultados os 

sistemas a serem analisados. A aba “APP_mod_x” é a aba modelo para cada módulo a ser 

desenvolvido. Esta aba deve ser duplicada para tantos módulos quanto necessário, no caso do 

presente trabalho foi duplicada 5 vezes. As abas “Class. Frequência", Class. Severidade” e 

“Matriz de Risco” apresentam as tabelas de classificação de frequência e severidade, bem como 

a matriz de risco, conforme Tabela 2-8, Tabela 2-9 e Tabela 2-10, apresentadas na revisão 

bibliográfica.  

Para que a classificação dos perigos fosse feita de forma mais otimizada para as células 

de classificação de frequência (coluna F) e severidade (coluna G),  foi desenvolvida uma lista 

suspensa na qual a categoria pertinente pode ser selecionada. Com o intuito de classificar o 

risco com base na matriz de risco, foi desenvolvida a macro apresentada na Figura 4-2, 

utilizando a linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA) integrada ao 

Excel. 
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Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-2 Macro desenvolvida para Classificação de Riscos 

Para o funcionamento da macro basta classificar a frequência e severidade e dar um 

duplo clique na célula de classificação de risco correspondente. A partir disso, com base na 

matriz de risco presente na aba auxiliar “Matriz de Risco” do Excel (no caso do presente 

trabalho na Sheet4), a classificação é feita de forma automatizada. 

Diante do desenvolvimento do layout de preenchimento e das funções de classificação, 

a planilha tornou-se uma ótima ferramenta para elaboração da APP.  

As planilhas de APP, para cada um dos 5 módulos definidos, foram preenchidas 

seguindo as orientações descritas na revisão bibliográfica. Os resultados obtidos estão 

apresentados nas Tabela 4-1, Tabela 4-2, Tabela 4-3, Tabela 4-4 e Tabela 4-5 e são discutidos 

no item 4.2.  

Nessas planilhas foram levantados os eventos capazes de gerar acidentes ao longo de 

todo o processo de produção de cerveja e avaliadas qualitativamente suas causas, frequências 

de ocorrência e principais consequências. Além disso, também foram propostas sugestões e 

recomendações que visam contribuir com aumento do nível de segurança das atividades numa 

cervejaria.  



72 
 

 

Tabela 4-1 Planilha de APP relativa ao módulo 1 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento de água 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Contaminação da água 

- Captação em corpo 
hídrico com qualidade 
imprópria 
- Água em contato com 
agentes contaminantes  
- Limpeza inadequada 
do tanque de 
armazenamento de 
água 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
- Prejuízo a saúde de 
consumidores 
- Formação de 
incrustação no tanque 
e linhas de processo 

FR CA Não Aceito 

- Procedimento de 
limpeza com 
periodicidade de 3 
meses  
- Treinamento de 
operadores para 
limpeza adequada do 
tanque 
- Teste de qualidade da 
água obrigatório antes 
do início da produção 
- Realizar pré 
tratamento da água 
para correção de 
parâmetros fora do 
especificado, tais como 
altas concentrações de 
cloro e microrganismos 
(tratamento com 
carvão ativado, 
tratamento com UV, 
entre outros) 

1 
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Tabela 4-1 Planilha de APP relativa ao módulo 1 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento de água 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Nível insuficiente de 
água no tanque 

-Falha na bomba de 
encaminhamento de 
água para o tanque  
- Falha do sistema de 
controle de nível 
- Erro operacional em 
definir volume 
necessário para a 
batelada 
- Pontos de vazamento 
no tanque 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
- Perda econômica 
devido a atraso na 
batelada 
- Cavitação da bomba a 
jusante 

OC BA Aceito 

- Instalação de alarme 
de nível baixo no 
tanque de água 
- Monitoramento das 
variáveis de processos: 
pressão da bomba e 
nível do tanque 
- Realização de teste 
periódicos no tanque 
- manutenção 
preventiva no tanque 
- Manutenção 
preventiva da bomba 
de encaminhamento de 
água (à montante do 
tanque) 
- Inspeção periódica do 
tanque  
- Dupla verificação do 
volume definido para 
batelada 

2 
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Tabela 4-1 Planilha de APP relativa ao módulo 1 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento de água 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Contato do operador 
com a superfície 
quente do tanque 

- Erro humano por 
descuido ou acidente 

n/a 
- Acidente ocupacional 
(queimadura) 

RE MO Aceito 

- Adotar sinalização de 
segurança de superfície 
quente 
- Restrição de 
circulação na área 
próxima ao tanque 
- Delimitação da área 
permitida para 
circulação de pessoas 

3 

Temperatura da água 
fora das especificações 

- Falha no sistema de 
aquecimento elétrico 
- Falha no sistema de 
controle de 
temperatura 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(lavagem em 
temperatura 
inadequada levando a 
extração de taninos das 
cascas) 

RE BA Aceito 

- Realizar testes 
periódicos no sistema 
de controle de 
temperatura, 
principalmente nos 
sensores 
- Realizar manutenção 
preventiva no sistema 
de controle de 
temperatura 
- Inspeção periódica do 
sistema elétrico 
- Manutenção 
preventiva do sistema 
elétrico 

4 
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Tabela 4-1 Planilha de APP relativa ao módulo 1 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento de água 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Falha no sistema de 
aquecimento elétrico 

- Sobrecarga do 
sistema elétrico 
- Queda no 
fornecimento de 
energia  
- Variação de tensão no 
sistema elétrico 
- Curto circuito 
- Falha espúria no 
desarme do sistema 
elétrico 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(falta de aquecimento 
necessário) 

RE BA Aceito 

- Inspeção periódica do 
sistema elétrico 
- Manutenção 
preventiva do sistema 
elétrico 

5 

Transbordamento de 
tanque de 
armazenamento de 
água 

- Falha no 
acompanhamento da 
operação de 
enchimento do tanque 
- Erro operacional em 
definir volume 
necessário para a 
batelada 
- Saída do tanque com 
restrição parcial ou 
total 
- Falha do sistema de 
controle de nível 

n/a 

- Acidente ocupacional  
- Perda econômica 
(perda de matéria 
prima e energia de 
aquecimento) 

OC MO Aceito 

- Instalação de alarme 
de nível alto no tanque 
de água 
- Monitoramento do 
nível do tanque 
- Dupla verificação do 
volume definido para 
batelada 
- Inspeção periódica 
dos tanques, inclusive 
bocal de saída 
- Restrição de 
circulação na área 
próxima ao tanque 

6 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 4-2 Planilha de APP relativa ao módulo 2 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento e moagem de grãos 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Moagem fora das 
especificações de 
granulometria 

- Paralelismo e 
espaçamento dos rolos 
inadequados (desgaste 
de equipamento e erro 
humano) 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
- Cavitação na bomba a 
jusante do tanque de 
clarificação 

RE BA Aceito 

- Preparar 
procedimento para 
utilização do moinho 
com as especificações 
adequadas 
- Realizar manutenção 
periódica no moinho  

7 

Contato do operador 
com partes móveis do 
moinho 

- Partes móveis 
expostas 
- Erro humano por 
descuido ou acidente 

n/a - Acidente ocupacional RE CR Médio 

- Preparar 
procedimento para 
utilização segura do 
moinho 
- Realizar treinamentos 
para operadores do 
moinho 
- Adequação do 
equipamento à NR12 
- Restrição de 
circulação na área 
próxima ao moinho 
- Delimitação da área 
permitida para 
circulação de pessoas 

8 
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Tabela 4-2 Planilha de APP relativa ao módulo 2 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento e moagem de grãos 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Contaminação dos 
grãos armazenados no 
silo 

- Presença de vetores  
- Alta temperatura  
- Umidade elevada 
- Resquícios de safras 
anteriores 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
- Prejuízo a saúde de 
consumidores 

FR CA Não Aceito 

- Controle de qualidade 
dos grãos 
- Realizar controle da 
temperatura interna do 
silo 
- Realizar controle da 
umidade interna do silo  
- Definir procedimento 
de limpeza periódica 
do silo 
- Treinamento de 
operadores para 
limpeza adequada do 
silo 
- Vedação de aberturas 
e frestas no silo 

9 
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Tabela 4-2 Planilha de APP relativa ao módulo 2 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento e moagem de grãos 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Explosão do silo 

- Formação de poeira 
dos grãos na descarga 
de produtos 
- Falha no sistema de 
alívio de pressão 
- Faixa de concentração 
de oxigênio dentro do 
limite de 
inflamabilidade  
- Altura da pilha de 
grãos acima do 
permitido 

n/a 

- Ondas de 
sobrepressão 
- Radiação térmica 
- Lesão e/ou fatalidade 
- Dano estrutural  

PR CA Não Aceito 

-Realizar limpeza 
periódica do silo 
- Realizar controle da 
umidade dentro do silo 
- Instalar sistema de 
ventilação exaustora 
- Realizar estudo de 
prevenção e proteção 
contra explosão 
- Controle de 
atividades à quente 
- Controle de circulação 
de pessoas 
- Considerar silo como 
área classificada 
- Instalar alarme de 
nível alto no silo 
- Realizar manutenção 
preventiva do sistema 
de alívio 
- Fazer inspeção 
periódica do silo 

10 
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Tabela 4-2 Planilha de APP relativa ao módulo 2 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento e moagem de grãos 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Incêndio no silo 

- Formação de poeira 
dos grãos na descarga 
de produtos 
- Falha no sistema de 
alívio de pressão 
- Faixa de concentração 
de oxigênio dentro do 
limite de 
inflamabilidade  
- Altura da pilha de 
grãos acima do 
permitido 

n/a 
- Radiação térmica  
- Lesão e/ ou fatalidade 
- Dano estrutural 

PR CA Não Aceito 

-Realizar limpeza 
periódica do silo 
- Realizar controle da 
umidade dentro do silo 
- Instalar sistema de 
ventilação exaustora 
- Realizar estudo de 
prevenção e proteção 
contra explosão 
- Controle de 
atividades à quente 
- Controle de circulação 
de pessoas 
- Considerar silo como 
área classificada 
- Instalar alarme de 
nível alto no silo 
- Realizar manutenção 
preventiva do sistema 
de alívio 
- Fazer inspeção 
periódica do silo 

11 

Ruptura do silo - Falha estrutural n/a 

- Ondas de 
sobrepressão 
- Lesão e/ou fatalidade 
- Dano estrutural  

OC CA Não Aceito 

- Realizar manutenção 
preventiva no silo 
- Fazer inspeções 
periódicas no silo 

12 
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Tabela 4-2 Planilha de APP relativa ao módulo 2 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento e moagem de grãos 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Explosão no moinho 

- Superaquecimento do 
rolamento e do eixo do 
moinho 
- Falha mecânica  
- Formação de poeira 
dos grãos na moagem  
- Presença de fonte de 
Ignição eletro voltaica 
- Faixa de concentração 
de oxigênio dentro do 
limite de 
inflamabilidade  

n/a 

- Ondas de 
sobrepressão 
- Lesão e/ou fatalidade 
- Dano estrutural  

OC CA Não Aceito 

- Realizar estudo de 
prevenção e proteção 
contra explosão 
- Controle de 
atividades à quente 
- Controle de circulação 
de pessoas 
- Considerar moinho 
como área classificada 
- Realizar manutenção 
periódica do moinho 

13 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 4-3 Planilha de APP relativa ao módulo 3 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Mosturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Contaminação do 
mosto cervejeiro 

- Sanitização 
inadequada nos 
tanques da mostura 
- Sanitização 
inadequada no 
resfriador de placas 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
- Prejuízo a saúde de 
consumidores 

PR CA Não Aceito 

- Procedimento de 
sanitização após cada 
batelada 
- Treinamento de 
operadores para 
sanitização adequada 
dos tanques e do 
trocador de calor 
- Adotar sistema de 
boas práticas de 
fabricação (BPF) 

14 

Contato do operador 
com a superfície 
quente dos tanques da 
mostura 

- Erro humano por 
descuido ou acidente 

n/a 
- Acidente ocupacional 
(queimadura) 

RE MO Aceito 

- Adotar sinalização de 
segurança de superfície 
quente 
- Restrição de 
circulação na área 
próxima aos tanques 
- Delimitação da área 
permitida para 
circulação de pessoas 

15 
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Tabela 4-3 Planilha de APP relativa ao módulo 3 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Mosturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Aeração do mosto 
quente 

- Velocidade de 
agitação alta no tanque 
de mosturação  
- Lastreamento 
inadequado no tanque 
de clarificação 
- Recirculação 
turbulenta no tanque 
de clarificação 
- Altas vazões de 
entradas nos tanques 
da mostura 
- Exposição da cama de 
grãos por lavagem 
lenta 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(mosto oxidado) 

RE BA Aceito 

- Monitorar rotação do 
agitador no tanque de 
mosturação 
- Instalar sistema de 
controle de vazão nos 
tanques da mostura 
- Instalar sistema de 
controle de nível no 
tanque de clarificação 

16 
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Tabela 4-3 Planilha de APP relativa ao módulo 3 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Mosturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Temperatura abaixo da 
faixa prevista para a 
brassagem em questão 
no tanque de 
mosturação 

- Falha no sistema de 
aquecimento do 
tanque de mosturação 
- Falha no sistema de 
controle de 
temperatura 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(menos corpo e maior 
teor alcoólico) 

RE BA Aceito 

- Realizar testes 
periódicos no sistema 
de controle de 
temperatura, 
principalmente nos 
sensores 
- Realizar manutenção 
preventiva no sistema 
de controle de 
temperatura 
- Inspeção periódica do 
sistema elétrico 
- Manutenção 
preventiva do sistema 
elétrico 

17 
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Tabela 4-3 Planilha de APP relativa ao módulo 3 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Mosturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Temperatura acima da 
faixa prevista para a 
brassagem em questão 
no tanque de 
mosturação 

- Falha no sistema de 
aquecimento do 
tanque de mosturação 
- Falha no sistema de 
controle de 
temperatura 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(mais corpo e menor 
teor alcoólico) 

RE BA Aceito 

- Realizar testes 
periódicos no sistema 
de controle de 
temperatura, 
principalmente nos 
sensores 
- Realizar manutenção 
preventiva no sistema 
de controle de 
temperatura 
- Inspeção periódica do 
sistema elétrico 
- Manutenção 
preventiva do sistema 
elétrico 

18 
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Tabela 4-3 Planilha de APP relativa ao módulo 3 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Mosturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Temperatura muito 
acima da faixa prevista 
para a brassagem em 
questão no tanque de 
mosturação 

- Falha no sistema de 
aquecimento do 
tanque de mosturação 
- Falha no sistema de 
controle de 
temperatura 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(desnaturação das 
enzimas) 

RE BA Aceito 

- Realizar testes 
periódicos no sistema 
de controle de 
temperatura, 
principalmente nos 
sensores 
- Realizar manutenção 
preventiva no sistema 
de controle de 
temperatura 
- Inspeção periódica do 
sistema elétrico 
- Manutenção 
preventiva do sistema 
elétrico 

19 
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Tabela 4-3 Planilha de APP relativa ao módulo 3 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Mosturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Degradação ineficiente 
dos betaglucanos no 
tanque de mosturação 

- Falha na estabilização 
da temperatura de 
atuação da 
betaglucanase 
(Repouso de 
Betaglucano) 
- Falha no sistema de 
aquecimento do 
tanque de mosturação 
- Falha no sistema de 
controle de 
temperatura 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(alteração na 
viscosidade do mosto) 
- Ineficiência na 
clarificação 
- Cavitação da bomba a 
jusante do tanque de 
clarificação 

RE BA Aceito 

- Realizar testes 
periódicos no sistema 
de controle de 
temperatura, 
principalmente nos 
sensores 
- Realizar manutenção 
preventiva no sistema 
de controle de 
temperatura 
- Inspeção periódica do 
sistema elétrico 
- Manutenção 
preventiva do sistema 
elétrico 

20 
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Tabela 4-3 Planilha de APP relativa ao módulo 3 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Mosturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Degradação ineficiente 
de proteínas no tanque 
de mosturação 

- Falha na estabilização 
da temperatura de 
atuação das proteases 
e peptidases (Repouso 
Proteolítico) 
- Falha no sistema de 
aquecimento do 
tanque de mosturação 
- Falha no sistema de 
controle de 
temperatura 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(turbidez e espuma) 

RE BA Aceito 

- Realizar testes 
periódicos no sistema 
de controle de 
temperatura, 
principalmente nos 
sensores 
- Realizar manutenção 
preventiva no sistema 
de controle de 
temperatura 
- Inspeção periódica do 
sistema elétrico 
- Manutenção 
preventiva do sistema 
elétrico 

21 

Falha no sistema de 
aquecimento elétrico  

- Sobrecarga do 
sistema elétrico 
- Queda no 
fornecimento de 
energia  
- Variação de tensão no 
sistema elétrico 
- Curto circuito 
- Falha espúria no 
desarme do sistema 
elétrico 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(falta de aquecimento 
necessário) 

RE BA Aceito 

- Inspeção periódica do 
sistema elétrico 
- Manutenção 
preventiva do sistema 
elétrico 

22 
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Tabela 4-3 Planilha de APP relativa ao módulo 3 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Mosturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Descarte inadequado 
de resíduos sólidos 
removidos nos tanques 
de clarificação e 
whirlpool  

- Erro operacional em 
seguir os 
procedimentos de 
descarte de resíduos 
sólidos 
- Ausência de PGRS 
(Plano de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos) 

n/a 
-Contaminação 
ambiental 

IM BA Aceito 
- Treinamento de 
operadores para 
atendimento do PGRS 

23 

Quantidade de água de 
lavagem fora das 
especificações 

- Erro no cálculo de 
volume de água a ser 
utilizado na lavagem 
- Erro na previsão de 
conversão do malte, 
logo na previsão da 
quantidade necessária 
de água de lavagem 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(densidade do mosto 
alterada) 

RE BA Aceito 

- Realizar medições de 
densidade ao longo do 
processo de lavagem 
- Dupla verificação do 
volume de água de 
lavagem definido 

24 
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Tabela 4-3 Planilha de APP relativa ao módulo 3 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Mosturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Transbordamento de 
tanques de mosturação 
e/ou clarificação e/ou 
fervura e/ou whirlpool 

- Falha no 
acompanhamento da 
operação de 
enchimento dos 
tanques 
- Saída do tanque com 
restrição parcial ou 
total 

n/a 

- Acidente ocupacional  
- Perda econômica 
(perda de matéria 
prima e energia para 
aquecimento) 

OC MO Aceito 

- Instalação de alarme 
de nível alto nos 
tanques da etapa de 
mostura 
- Monitoramento do 
nível dos tanques da 
etapa de mostura 
- Inspeção periódica 
dos tanques, inclusive 
bocal de saída 
- Restrição de 
circulação na área 
próxima aos tanques 

25 

Contato do fluido de 
resfriamento com o 
mosto 

- Furo nas placas do 
trocador de calor por 
desgaste 
- Folga nas conexões 
das tubulações e das 
placas 

  

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(alteração da 
composição do mosto) 
- Contaminação da 
cerveja por produto 
químico presente no 
fluido de resfriamento 

PR CA Não Aceito 

- Fazer manutenção 
preventiva no 
resfriador de placas 
- Realizar inspeção 
periódica no resfriador 
de placas 
- Garantir que a 
pressão de 
bombeamento do 
mosto seja maior que a 
pressão de 
bombeamento do 
fluido de resfriamento 

26 
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Tabela 4-3 Planilha de APP relativa ao módulo 3 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Mosturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Temperatura de saída 
do mosto no trocador 
de calor fora das 
especificações 

- Incrustação nas placas 
- Vazão de 
bombeamento dos 
fluidos (mosto e fluido 
refrigerante) fora das 
especificações 
- Entupimento no 
trocador de calor pela 
presença de trub 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(alteração nas 
propriedades 
organolépticas) 

RE BA Aceito 

- Fazer manutenção 
preventiva no 
resfriador de placas 
- Realizar inspeção 
periódica no resfriador 
de placas 
- Realizar limpeza 
periódica do trocador 
de calor 
- Instalar sistema de 
controle de vazão para 
os fluidos do trocador 
de calor 

27 

Retenção de DMS no 
mosto cervejeiro 

- Falha no sistema de 
captação de vapores do 
tanque de fervura 
-Acúmulo de DMS 
acima do aceitável 
devido à lentidão do 
resfriamento após 
fervura (whirlpool e 
trocador de calor) 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(alteração nas 
propriedades 
organolépticas) 

RE BA Aceito 

- Fazer manutenção 
preventiva no sistema 
de captação de vapores 
do tanque de fervura 
- Realizar inspeção 
periódica no sistema de 
captação de vapores do 
tanque de fervura 
- Preparar 
procedimento 
operacional para 
garantir tempo ótimo 
de resfriamento 

28 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 4-4 Planilha de APP relativa ao módulo 4 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Fermentação e Maturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Inoculação de 
leveduras no tanque de 
fermentação na 
temperatura acima do 
especificado 

- Temperatura de saída 
do mosto no trocador 
de calor acima do 
especificado 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
- Perda econômica 
devido a inativação das 
leveduras e perda de 
eficiência do processo 
fermentativo 

RE BA Aceito 

- Fazer manutenção 
preventiva no 
resfriador de placas 
- Realizar inspeção 
periódica no resfriador 
de placas 
- Realizar limpeza 
periódica do trocador 
de calor 
- Instalar sistema de 
controle de vazão para 
os fluidos do trocador 
de calor 

29 

Temperatura alta no 
fermentador 

- Falha no sistema de 
controle de 
resfriamento (medição 
incorreta por sensor 
em local inadequado, 
sensor com acúmulo de 
sujeira, sensor não 
calibrado, linha de 
transmissão 
comprometida) 
- Baixa vazão de fluido 
de resfriamento 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(alta esterificação) 
- Estresse ou autólise 
das leveduras 

RE BA Aceito 

- Instalar alarme de 
temperatura alta  
- Teste periódico no 
sistema de controle de 
temperatura 

30 
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Tabela 4-4 Planilha de APP relativa ao módulo 4 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Fermentação e Maturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Temperatura muito 
baixa no fermentador 

- Falha no sistema de 
controle de 
resfriamento (medição 
incorreta por sensor 
em local inadequado, 
sensor com acúmulo de 
sujeira, sensor não 
calibrado, linha de 
transmissão 
comprometida) 
- Alta vazão de fluido 
de resfriamento  

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(aroma e sabor) 
-Aumento no tempo da 
fermentação  
- Interrupção da 
fermentação (stuck)  

RE BA Aceito 

- Instalar alarme de 
temperatura baixa  
- Teste periódico no 
sistema de controle de 
temperatura 

31 

Alta liberação de CO2 
em espaço confinado  

- Falha no sistema de 
captação do CO2 (como 
subproduto): falha na 
válvula ou rompimento 
de linha 

n/a 

- Prejuízo a saúde de 
operadores 
- Possibilidade de 
sufocamento 

RE CR Médio 

- Instalar sistema de 
exaustão 
- Sistema de 
armazenamento de 
CO2 em espaço aberto 
ou casa de gases 

32 
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Tabela 4-4 Planilha de APP relativa ao módulo 4 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Fermentação e Maturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Alta temperatura no 
tanque de maturação 

- Falha no sistema de 
controle de 
resfriamento (medição 
incorreta por sensor 
em local inadequado, 
sensor com acúmulo de 
sujeira, sensor não 
calibrado, linha de 
transmissão 
comprometida) 
- Baixa vazão de fluido 
de resfriamento 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(falta de maturação, 
envelhecimento e 
degradação da cerveja) 

RE BA Aceito 

- Instalar alarme de 
temperatura alta  
- Teste periódico no 
sistema de controle de 
temperatura 

33 

Aumento da pressão 
no fermentador  

- Válvula de saída de 
CO2 bloqueada 
- Nível acima do 
permitido  
- Falha no sistema de 
blow off (sistema de 
alívio de pressão) 

n/a 

- Deformação do 
tanque com 
possibilidade de 
ruptura  
- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(baixa esterificação) 
- Estresse ou autólise 
das leveduras 

RE MO Aceito 

- Instalar alarme de 
pressão alta  
- Realizar inspeção 
periódica na válvula de 
saída de CO2 
- Fazer manutenção 
preventiva na válvula 
de saída de CO2 
- Teste periódico no 
sistema de controle de 
pressão 

34 
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Tabela 4-4 Planilha de APP relativa ao módulo 4 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Fermentação e Maturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Aumento da pressão 
no tanque de 
maturação 

- Falha na válvula de 
alívio de pressão 
- Nível acima do 
permitido 
- Atividade 
fermentativa das 
leveduras devido a 
presença de açúcares 
fermentáveis 

n/a 

- Deformação do 
tanque com 
possibilidade de 
ruptura  
- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(falta de maturação)  
- Estresse ou autólise 
das leveduras) 

RE MO Aceito 

- Instalar alarme de 
pressão alta  
- Teste periódico no 
sistema de controle de 
pressão 

35 

Ruptura dos tanques 
de fermentação e/ou 
maturação 

- Aumento da pressão 
no tanque muito acima 
do permitido 
- Não identificação 
prévia de deformação 
do tanque devido a 
pressão alta 
- Falha estrutural do 
tanque  

n/a 
- Onda de sobrepressão 
- Fatalidade 
- Acidente ocupacional 

IM CR Médio 

-Inspeção periódica do 
tanque  
- Manutenção 
preventiva no tanque 
- Restrição de 
circulação da área 
próxima ao tanque 

36 
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Tabela 4-4 Planilha de APP relativa ao módulo 4 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Fermentação e Maturação 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Contaminação de 
cerveja nos tanques de 
fermentação e/ou 
maturação 

- Sanitização 
inadequada do 
fermentador 
- Sanitização 
inadequada do tanque 
de maturação 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
- Prejuízo a saúde de 
consumidores 

PR CA Não Aceito 

- Procedimento de 
sanitização após cada 
batelada 
- Treinamento de 
operadores para 
sanitização adequada 
do tanque 
- Adotar sistema de 
boas práticas de 
fabricação (BPF) 

37 

Taxa de inoculação de 
leveduras fora da 
especificação 

- Erro na previsão e/ou 
cálculo de quantidade 
de leveduras 
- Erro na contagem de 
células viáveis a serem 
inoculadas 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(aroma e sabor)  
- Interrupção da 
fermentação (stuck) 
- Estresse ou autólise 
das leveduras 

OC BA Aceito 

- Dupla verificação na 
definição da 
quantidade de 
levedura 

38 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 4-5 Planilha de APP relativa ao módulo 5 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento de cerveja 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Contaminação da 
cerveja no tanque de 
armazenamento  

- Sanitização 
inadequada do tanque 
de armazenamento de 
cerveja 
- Falha no sistema de 
refrigeração 
permitindo 
proliferação de 
microrganismos 
-Falha estrutural 
interna com aumento 
da rugosidade 
permitindo acúmulo de 
microrganismos 
- Oxidação por entrada 
indevida de ar 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
- Prejuízo a saúde de 
consumidores 

PR CA Não Aceito 

- Procedimento de 
sanitização após cada 
batelada 
- Treinamento de 
operadores para 
sanitização adequada 
do tanque 
- Inspeção periódica do 
tanque 
- Manutenção 
preventiva do tanque 
- Instalar sistema de 
controle de 
temperatura no tanque 
de armazenamento de 
cerveja 
- Realizar teste de 
estanqueidade no 
tanque de cerveja  
- Adotar sistema de 
boas práticas de 
fabricação (BPF) 

39 
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Tabela 4-5 Planilha de APP relativa ao módulo 5 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento de cerveja 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Presença de açúcar 
fermentável em etapas 
pós fermentação 

- Baixa taxa de 
inoculação das 
leveduras na 
fermentação 
- Interrupção da etapa 
de fermentação (stuck) 
antes do consumo de 
todo açúcar 
fermentável 
- Erro na previsão e/ou 
cálculo de açúcares 
fermentáveis 
convertidos 

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(aroma e sabor) 
- Formação de CO2 em 
tanques de maturação 
e/ou armazenamento 
levando a aumento da 
pressão 
- Formação de CO2 em 
barris e/ou garrafas 
levando a aumento da 
pressão e possível 
explosão das mesmas 

OC CR Médio 

- Instalar sistema 
secundário de alívio de 
pressão no tanque de 
armazenamento de 
cerveja 
- Dupla verificação na 
definição da 
quantidade de 
levedura 
- Dupla verificação na 
definição de açúcares 
fermentáveis 
convertidos 

40 

Contato com o oxigênio 
em etapas pós 
fermentação 

- Falha na purga de 
oxigênio na inserção de 
leveduras 
- Falha na purga de 
oxigênio em barris e 
garrafas 
- Entrada indevida de 
ar  

n/a 

- Perda econômica 
devido a 
comprometimento da 
qualidade da cerveja 
(oxidação e alteração 
de sabor) 

PR BA Aceito 

-Procedimento de 
purga de oxigênio em 
etapas críticas 
- Treinamento de 
operadores para purga 
de oxigênio adequada 
- Realizar teste de 
estanqueidade em 
tanques e linhas desde 
a etapa de 
fermentação 

41 
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Tabela 4-5 Planilha de APP relativa ao módulo 5 (continuação) 

Análise Preliminar de Perigos – APP 

Empreendimento: Cervejaria Sistema: Armazenamento de cerveja 

Perigo Causa 
Fatores 

Relevantes 
Efeito 

Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações e 

Sugestões 

Nº do 

Cenário 

Aumento da pressão 
no tanque acima do 
permitido 

- Saída do tanque com 
restrição parcial ou 
total 
- Falha do sistema de 
controle de nível alto 
de cerveja no tanque 
- Vazão de entrada 
acima da especificada 
- Falha na válvula de 
alívio 

n/a 

- Deformação do 
tanque com 
possibilidade de 
ruptura  

RE BA Aceito 

- Inspeção periódica do 
tanque, inclusive bocal 
de saída 
- Manutenção 
preventiva do tanque 
- Manutenção 
preventiva da válvula 
de alívio 

42 

Ruptura do tanque de 
cerveja 

- Aumento da pressão 
no tanque muito acima 
do permitido 
- Não identificação 
prévia de deformação 
do tanque devido a 
pressão alta 
- Falha estrutural do 
tanque  

n/a 
- Onda de sobrepressão 
- Fatalidade 
- Acidente ocupacional 

IM CR Médio 

- Instalação de sistema 
de controle de pressão 
com alarme de pressão 
alta 
-Inspeção periódica do 
tanque  
- Manutenção 
preventiva no tanque 
- Restrição de 
circulação da área 
próxima ao tanque 

43 
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4.2 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

● MÓDULO 1: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

O resultado do estudo da Análise Preliminar de Riscos para o módulo 1 é o apresentado 

na Tabela 4-1. 

Por meio dos resultados obtidos, foi possível identificar 6 cenários com potenciais riscos 

associados ao armazenamento de água quente para a utilização no processo de clarificação e/ou 

fervura. 

Os perigos desse módulo representam cerca de 14% dos riscos totais apresentados pelo 

processo, sendo o segundo módulo com o maior número de riscos aceitáveis. A Figura 4-3 

apresenta as classificações dos perigos encontrados no módulo 1. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-3 Distribuição da Classificação de Riscos do Módulo 1 

É possível observar que este segmento do processo não apresentou riscos médios, 

fazendo com que a maioria das medidas de controle apontadas sejam apenas sugestões para 

uma melhoria na eficiência do processo. A Tabela 4-6  apresenta a distribuição dos riscos 

quanto às suas frequências e severidades. 

Tabela 4-6 Distribuição da Classificação na Matriz de Riscos para o Módulo 1 

 
Fonte: Autoria Própria. 

É possível notar que apenas um cenário foi avaliado como “não aceito”, sendo esse a 

contaminação da água. Tal cenário é avaliado como catastrófico uma vez que está diretamente 

ligado à saúde dos consumidores, podendo resultar em fatalidade. Como recomendação para 
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reduzir os riscos, é preciso agir tanto na limpeza do tanque quanto na garantia da utilização de 

uma água dentro das especificações de qualidade, principalmente por meio de um pré-

tratamento da mesma. 

Por meio da Figura 4-4, é possível inferir que os danos relacionados à qualidade do 

produto no módulo 1 apresentam uma expressiva parcela em relação aos danos às pessoas e ao 

patrimônio. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-4 Distribuição dos tipos de danos para o Módulo 1 

● MÓDULO 2: ARMAZENAMENTO E MOAGEM DE GRÃOS 

O resultado do estudo da Análise Preliminar de Riscos para o módulo 2 é apresentado 

na Tabela 4-2. 

Após a aplicação da técnica de análise de riscos nessa seção, foi possível identificar 7 

cenários com potenciais riscos associados à operação de moinhos e silos. 

Os perigos desse módulo representam cerca de 16% dos riscos totais apresentados pelo 

processo, sendo o módulo com o maior número de riscos classificados como “Não aceito”. A 

Figura 4-5  apresenta a distribuição das classificações dos perigos encontrados no módulo 2. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-5 Distribuição da Classificação de Riscos do Módulo 2 
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Como é possível observar, uma expressiva parcela dos cenários analisados obteve uma 

classificação de risco considerada como inaceitável, segundo os critérios utilizados para 

determinar a sua frequência de ocorrência e o grau da severidade das suas consequências, sendo 

obrigatório a adoção de medidas de controle que minimizem esta condição trazendo o risco para 

um nível aceitável para a operação. 

Por meio da Tabela 4-7, verifica-se que todos os eventos reprovados pela matriz de 

aceitabilidade possuem efeitos catastróficos devido à possíveis fatalidades e acidentes 

ocupacionais com consequências irreversíveis, causados basicamente por incêndios, explosões 

e contaminação dos grãos.  

Tabela 4-7 Distribuição da Classificação na Matriz de Riscos para o Módulo 2 

 
Fonte: Autoria Própria. 

Sabendo que incêndios e explosões são os riscos com uma das maiores severidades neste 

módulo, as recomendações indicadas possuem como objetivo a redução ou eliminação de uma 

das fontes necessárias para que a reação de combustão inicial ocorra. Para isso, medidas como 

adoção de um sistema de exaustão adequado para evitar que poeiras formadas fiquem em 

suspensão, atendimento de um nível máximo para estocagem dos grãos, rigoroso controle de 

fontes de ignição e a não exposição do ambiente confinado a uma atmosfera rica em oxigênio 

são exemplos de medidas de controle necessárias para a minimização da ocorrência do evento. 

Além disso, as áreas que compreendem os silos e os moinhos devem ser classificadas 

como zonas onde podem ocorrer atmosfera explosiva, devendo ter uma correta identificação do 

local, utilização de equipamentos certificados, fornecimento de roupas adequadas para os 

operadores e um rigoroso controle da utilização de equipamentos elétricos no ambiente. 

Para o risco classificado como médio, a adoção de recomendações se faz necessária 

justamente pela severidade crítica obtida na classificação do risco. Este evento em questão se 

trata sobre um possível contato do operador com as partes móveis do moinho de rolo utilizado 

para moagem dos grãos, fazendo com que este possa ter danos ocupacionais irreversíveis. Logo, 

como premissa básica para a utilização do equipamento, o mesmo deve estar sujeito a proteções 
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e dispositivos de segurança interligados, com o objetivo de não comprometer a integridade 

física dos operadores, além de uma restrição de circulação de pessoas na área. 

Por meio da Figura 2-1 observa-se que os riscos apresentados neste módulo possuem a 

maior parte dos danos voltados à acidentes ocupacionais e ao patrimônio fabril, logo, deve ser 

uma área de extrema atenção para que os riscos identificados possam estar dentro de uma zona 

de aceitabilidade apropriada. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-6 Distribuição dos tipos de danos para o Módulo 2 

● MÓDULO 3: MOSTURAÇÃO 

O resultado do estudo da Análise Preliminar de Riscos para o módulo 3 é apresentado 

na Tabela 4-3. 

Com base nos resultados obtidos, observa-se que 15 cenários relativos à etapa de 

mosturação foram identificados, os quais estão associados aos processos de mosturação, 

clarificação, fervura, whirlpooling e resfriamento do mosto cervejeiro. Esses cenários 

representam cerca de 35% de todos os perigos levantados. 

Verifica-se que desse cenários, 2 foram classificados como Risco Não Aceito, nenhum 

como Risco Médio e 13 como Risco Aceitável. A Figura 4-7 apresenta a distribuição percentual 

da aceitabilidade dos riscos e evidência 87% dos cenários perigosos são classificados como 

aceitáveis. 
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Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-7 Distribuição da Classificação de Riscos do Módulo 3 

Por sua vez, a Tabela 4-8 expõe a distribuição dos cenários na matriz de risco, evidenciando 
que os cenários inadequados apresentam severidade catastrófica e frequência provável. 

Tabela 4-8 Distribuição da Classificação na Matriz de Riscos para o Módulo 3 

 
Fonte: Autoria Própria. 

É possível notar que os cenários inaceitáveis apresentam alta severidade por estarem 

relacionados a possíveis contaminações da cerveja que prejudiquem a saúde dos consumidores, 

além de terem uma frequência de ocorrência provável. No entanto, com as recomendações 

propostas, espera-se que a frequência de ocorrência dessas contaminações seja minimizada 

através das boas práticas sugeridas e desenvolvimento de procedimentos operacionais e de 

sanitização adequados. 

Os demais cenários, classificados como aceitos, impactam, principalmente, em danos à 

qualidade da cerveja, mas também englobam acidentes ocupacionais, danos à propriedade e 

contaminação ambiental. 

Da Figura 4-8, é possível perceber a distribuição desses danos mencionados. Como o 

comprometimento da qualidade representa 65% dos efeitos levantados destaca-se a necessidade 

de um controle rigoroso dos procedimentos e das variáveis de processo de modo a garantir 

parâmetros adequados e a qualidade do mosto cervejeiro. 
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Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-8 Distribuição dos tipos de danos para o Módulo 3 

● MÓDULO 4: FERMENTAÇÃO E MATURAÇÃO 

O resultado do estudo da Análise Preliminar de Riscos para o módulo 4 é apresentado 

na Tabela 4-4. 

Com base nos resultados obtidos, observa-se que 10 cenários relativos à etapa de 

fermentação/maturação foram identificados. Esses cenários representam cerca de 23% de todos 

os perigos levantados. 

Observa-se que desses cenários, 1 foi classificado como Risco Não Aceito, 2 foram 

enquadrados como Risco Médio e 7 como Risco Aceitável. A Figura 4-9 apresenta a 

distribuição percentual da aceitabilidade dos riscos e a Tabela 4-9 expõe a distribuição dos 

cenários na matriz de risco. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-9 Distribuição da Classificação de Riscos do Módulo 4 
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Tabela 4-9 Distribuição da Classificação na Matriz de Riscos para o Módulo 4 

 
Fonte: Autoria Própria. 

É possível notar que o cenário não aceito, novamente, está relacionado com a 

contaminação da cerveja com potencial prejuízo à saúde dos consumidores, reforçando a 

importância dos procedimentos de boas práticas de fabricação e sanitização. Já os cenários 

classificados como risco médio apresentam como efeitos adversos acidentes ocupacionais e até 

possibilidade de fatalidades, além de danos a equipamentos. De forma a reduzir o risco desses 

cenários médios destaca-se a implementação de planos de inspeção/manutenção nos tanques de 

fermentação e maturação, bem como alterações no layout otimizando o sistema de captação de 

CO2. 

Por sua vez, os cenários aceitos, de uma maneira geral, estão relacionados com a 

alteração da qualidade da cerveja que levam a perda econômica por inviabilidade de 

comercialização. Para esses cenários é importante estar atento ao controle das variáveis de 

processo mais críticas, tais como temperatura e pressão. 

Dentre os danos abordados, pela Figura 4-10, é possível perceber que aqueles      

relacionados à qualidade do produto apresentam maior porcentagem quando comparado com 

danos às pessoas e à propriedade. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-10 Distribuição dos tipos de danos para o Módulo 4 
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● MÓDULO 5: ARMAZENAMENTO DA CERVEJA 

O resultado do estudo da Análise Preliminar de Riscos para o módulo 5 é apresentado 

na Tabela 4-5. 

Após a aplicação da APP no módulo 5, foi possível encontrar 5 cenários com potenciais 

riscos associados ao armazenamento da cerveja, que representam cerca de 12% dos cenários 

totais. 

Por meio dos resultados é possível verificar que o módulo em questão é a parte do 

processo com o menor número de cenários perigosos identificados. No qual, 60% destes riscos 

não indicaram uma classificação de risco aceitável para operação, como é mostrado na Figura 

4-11. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-11 Distribuição da Classificação de Riscos do Módulo 5 

Os cenários não aceitos, através da classificação obtida pela matriz de risco, envolvem 

consequências relacionadas a possíveis acidentes ocupacionais e contaminação do produto 

final, sendo obrigatória a adoção de recomendações que alterem a condição desse risco para 

uma zona de aceitabilidade adequada. A Tabela 4-10 apresenta a distribuição dos riscos em 

relação a sua severidade e frequência. 

Tabela 4-10 Distribuição da Classificação na Matriz de Riscos para o Módulo 5 

 
Fonte: Autoria Própria. 

Como é possível observar, apenas um risco foi categorizado como “Não Aceito”, com 

uma frequência esperada de ocorrência de 1 a 100 anos na vida útil do empreendimento. Este 

cenário apresenta uma alta severidade justamente por apresentar possíveis contaminações da 
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cerveja por meio de proliferação microbiológica podendo levar a intoxicação dos 

consumidores. Logo, com as recomendações apresentadas, espera-se que através das boas 

práticas sugeridas a frequência de ocorrência deste cenário seja minimizada. 

De forma geral, observa-se que os danos encontrados nesta seção final do processo 

cervejeiro estão em grande parte ligados à alteração da qualidade do produto por meio de um 

armazenamento inadequado, fazendo com que a cerveja não esteja dentro das especificações 

necessárias para sua comercialização, como é mostrado na Figura 4-12. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-12 Distribuição dos tipos de danos para o Módulo 5 

 

● RESULTADOS GERAIS 

Conforme as planilhas de APP apresentadas, foram identificados 43 perigos, dos quais 

10 são classificados na região de risco não aceito, 5 enquadrados na região de risco médio e os 

demais 28 perigos classificados como risco aceito. A Figura 4-13 apresenta a distribuição 

percentual desses cenários. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-13 Distribuição geral da Classificação de Riscos  
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Na Tabela 4-11, é mostrada a classificação dos cenários de acidente em categorias de 

risco, indicando a quantidade de cenários em cada uma das categorias de frequência e 

severidade. 

Tabela 4-11 Distribuição geral da Classificação na Matriz de Riscos  

 

Fonte: Autoria Própria. 

Como é possível observar, uma expressiva parcela dos cenários analisados obteve uma 

classificação de risco considerada aceitável, segundo os critérios utilizados. Nesses casos, 

apesar da aceitabilidade, foram propostas sugestões a serem implementadas como boa prática 

de segurança para o processo. 

No entanto, 35% dos perigos identificados estão em regiões de risco médio e não aceito. 

Para esses casos foram propostas recomendações, idealmente de caráter obrigatório, a serem 

implementadas no empreendimento analisado, de modo a reduzir a frequência e/ou impacto da 

consequência do perigo avaliado. 

Além disso, através dos efeitos identificados foi possível realizar uma análise estatística 

com base nas seguintes classificações de danos: às pessoas; à propriedade, ao meio ambiente e 

à qualidade da cerveja. A distribuição desses danos considerando todos os módulos é 

apresentada na Figura 4-14. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-14 Distribuição geral dos tipos de danos  



109 
 

 

Como pode ser observado, 47% dos efeitos avaliados estão relacionados com a 

interferência na qualidade da cerveja que resultam em perda econômica por inviabilização 

comercial, contaminação do produto final e até prejuízo na saúde dos consumidores. 

Vale destacar que a maior parte desses riscos podem ser reduzidos através da 

implementação de um sistema de gestão de qualidade adequado, o qual deve aderir às 

proposições sugeridas, principalmente, àquelas relacionadas a criação de procedimentos 

operacionais seguros e realização de treinamento para manter os operadores mais qualificados.  

De uma maneira geral as proposições de melhoria podem ser enquadradas em 10 

categorias distintas, conforme apresentadas e descritas na Tabela 4-12. 

Com base nas categorias descritas foi possível avaliar todas as sugestões/recomendações 

propostas por perigos e realizar uma distribuição estatística. Conforme pode ser observado na 

Figura 4-15, a maioria das proposições (35%) são relativas à realização de 

inspeções/manutenções de forma a garantir a confiabilidade dos equipamentos principais, 

sistemas de controle e sistemas auxiliares. 

Além disso, fica evidente que determinadas sugestões/recomendações apresentam 

maior viabilidade econômica e facilidade de implementação visto que podem ser caracterizadas 

por desenvolvimento de simples procedimentos e mudanças de hábitos a serem aderidos. Dentre 

elas pode-se mencionar as categorias de procedimento operacional, treinamento, plano de 

manutenção e inspeção, sinalização e conscientização quanto à segurança de processo.  

Por sua vez, outras proposições necessitam de uma avaliação de viabilidade econômica 

mais cautelosa, por demandarem mais recursos. Dentre elas estão as categorias de adequação 

de layout, adequação e instalação de sistemas de controle, adequação a normas, 

desenvolvimento de estudos detalhados e realização de testes periódicos. 

A Figura 4-16 apresenta as proporções de avaliação de viabilidade de implementação 

das recomendações classificadas como cautelosa ou simples. 

Diante do apresentado, espera-se que as recomendações/sugestões sejam viáveis para 

pequenos/ médios empreendimentos, visando contribuir com aumento do nível de segurança 

das atividades numa cervejaria. Contudo, vale destacar que a gestão, implementação e 

viabilidade técnica e econômica deve ser avaliada pelo empreendimento. 
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Tabela 4-12 Categorias de recomendações/sugestões 

Categoria Descrição Quantidade 

Procedimento 
Operacional 

Trata de proposições relativas à definição de 
procedimentos operacionais visando uniformidade e 
segurança no processo. Dentre os procedimentos 
pode-se mencionar os de limpeza, sanitização, 
monitoramento de variáveis, dupla verificação, 
controle de qualidade. 

31 

Treinamento 

Trata da realização de treinamento de pessoal para 
aumentar o conhecimento relativo às atividades 
executadas e melhorar conscientização a respeito dos 
perigos envolvidos. 

8 

Teste Periódico 
Trata da realização de testes periódicos nos sistemas 
de controle, nos equipamentos e sistemas, de forma a 
garantir que estão em funcionamento adequado. 

15 

Adequação de 
Sistema de Controle 

Trata de proposições que visam melhorar os sistemas 
de controle existentes, tais como instalação de 
válvulas secundárias de alívio e instalação de alarmes. 

11 

Plano de 
Inspeção/Manutenção 

Trata das proposições relativas à realização de 
manutenções e inspeções preventivas e periódicas nos 
equipamentos e sistemas do processo 

55 

Sinalização 

Trata de proposições de identificação de zonas e 
equipamentos perigosos por meio de sinalização 
visando alertar o pessoal quanto aos perigos 
existentes. 

5 

Adequação Layout 
Trata de proposições que impactam em mudanças de 
layout tais como instalação de sistema de exaustão, 
sistema de CO2 e restrição de áreas. 

14 

Adequação à Normas 

Trata das recomendações relacionadas a atendimento 
de normas, tais como adequação de equipamentos a 
NR12, adotar BPF e definição de áreas classificadas e 
seus controles. 

10 

Estudos Detalhados 
Trata de proposições para a realização de novos 
estudos de segurança, tais como estudo de prevenção 
e proteção contra explosão. 

3 

Total 158 

Fonte: Autoria Própria. 
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Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-15 Distribuição de sugestões/recomendações por categoria  

 

 

  

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4-16 Avaliação da viabilidade de implementação das recomendações/sugestões  
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5. CONCLUSÃO 

Diante do expressivo crescimento do mercado cervejeiro, associado ao frequente 

negligenciamento do potencial de risco do processo em pequenas e médias cervejarias, o 

presente trabalho teve como objetivo desenvolver um estudo de segurança de um projeto típico 

de cervejaria artesanal por meio da utilização da técnica de Análise Preliminar de Perigos 

(APP).  

Para atingir o objetivo inicial, foi desenvolvida uma planilha modelo para 

preenchimento da APP para os 5 módulos definidos a partir do fluxograma de processo, descrito 

na Figura 3-2 e Tabela 3-1. Assim, foram avaliados os possíveis perigos identificados em um 

processo de produção de cerveja e, posteriormente, suas causas, efeitos e categorias de 

frequência e severidade. Devido à automatização da planilha, o trabalho pôde ser otimizado por 

meio da classificação do risco após os inputs de frequência e severidade. Além disso, a planilha 

elaborada se mostrou eficiente para desenvolvimento de APPs, podendo ser utilizada em outros 

segmentos industriais. 

Por meio da análise desenvolvida, apresentadas nas Tabela 4-1, Tabela 4-2, Tabela 4-3, 

Tabela 4-4 e Tabela 4-5, foi possível encontrar 43 perigos, sendo 35% classificados como risco 

médio e não aceito.  O módulo 2, correspondente ao armazenamento de grãos e moagem, foi 

identificado como o mais perigoso, uma vez que possui o maior número de perigos classificados 

como não aceito. Por sua vez, para os perigos de risco aceitável, pode-se destacar que grande 

parte tem como efeito o comprometimento da qualidade do produto e, consequentemente, a 

perda econômica por meio da inviabilização comercial. O módulo 4, correspondente à 

fermentação e maturação, teve a maior quantidade de perigos aceitos, uma vez que tem relação 

direta e fundamental com a qualidade do produto, sendo esse o principal efeito do módulo. 

Feita a APP, foi possível notar que, conforme a Figura 4-14, 47% dos perigos 

identificados possuem efeitos que comprometem a qualidade do produto e, consequentemente, 

resultam em perda econômica. Além disso, observou-se que cerca de 63% das medidas de 

controle propostas apresentam maior viabilidade econômica e facilidade de implementação 

dentro do contexto analisado, por exemplo, por meio do desenvolvimento de procedimentos 

operacionais e planos de inspeção e manutenção. 

 Diante dos resultados e conclusões da análise, pode-se afirmar que o trabalho atingiu 

os objetivos iniciais uma vez que a análise contou com a identificação dos perigos do processo 

e apresentou as principais recomendações a fim de mitigar e/ou eliminar os mesmos, garantindo 

a eficiência e segurança do processo.  Além disso, a escolha da técnica APP foi essencial para 
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um estudo simples e direto, gerando resultados que podem servir como base para análises e 

estudos futuros mais aprofundados em pontos críticos. 

Dessa forma, através do presente estudo espera-se que a identificação prévia dos perigos 

associados ao processo cervejeiro artesanal agregue valor a esse mercado no que diz respeito 

aos  estudos e de segurança  e mecanismos de gestão de riscos, além de  despertar o interesse e 

ressaltar a importância desse tipo de estudo com o intuito de garantir a eficiência do processo, 

qualidade do produto e segurança para as partes interessadas.  

5.1 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

Por meio deste trabalho, são reconhecidas oportunidades de melhorias no estudo de 

análise de risco em uma cervejaria. Dentre elas, pode-se mencionar a reclassificação dos 

cenários encontrados após implementação das medidas de controle, além do estudo de 

viabilidade técnica e econômica das mesmas.  

Além disso, foram identificadas oportunidades de desenvolvimento de novos trabalhos 

relacionados com a segurança no ramo cervejeiro, tais como o desenvolvimento de mapas de 

risco como forma de representação gráfica dos riscos existentes nos locais de trabalho e a 

elaboração de uma Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) visando uma 

melhoria no controle de qualidade de cervejarias. 

Outros estudos interessantes são os de prevenção de incêndio e explosão e também 

desenvolvimento de diagramas de Bowtie para cenários mais críticos, com o intuito de facilitar 

o entendimento dos cenários acidentais, suas causas, consequências e barreiras de segurança. 

No que se refere aos estudos que antecedem os de segurança, pode-se mencionar o 

desenvolvimento de um modelo de memorial descritivo das instalações e equipamentos do 

processo e também um manual de boas práticas de fabricação, visto que são documentos 

requisitados no processo de abertura de cervejarias. Ainda relativo à abertura de 

estabelecimentos, sugere-se a realização de um estudo de licenciamento de cervejarias, por 

exemplo na cidade de Niterói que vem fomentando o crescimento desse mercado. 

Por fim, espera-se que o presente trabalho desperte o interesse e motive o 

desenvolvimento de trabalhos nessa área de forma a proporcionar a visão de processos cada vez 

mais seguros e eficientes. 
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