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RESUMO 

 

A existência de uma gestão de manutenção se mostra muitas vezes precária na grande parte de 

empreendimentos tanto de pequeno quanto de médio porte. Com um mercado competitivo e 

com clientes mais exigentes, as empresas têm de buscar maior qualidade e confiabilidade em 

seus produtos. O presente trabalho expõe o caso de uma administração de manutenção em um 

restaurante self service na qual as práticas de manutenção preventiva são escassas e 

ineficazes. Ciente das dificuldades encontradas pelos proprietários do ramo alimentício, o 

trabalho apresenta uma análise no processo de manutenção de câmara fria num sistema 

frigorífico, apontado como sendo o elemento mais crítico. O estudo fundamenta-se de um 

instrumento de melhoria de qualidade e de confiabilidade de prevenção de falhas (FMEA), 

utilizado para identificar possíveis modos de falhas num compressor alternativo, escolhido 

para ser o objeto de estudo da câmara fria. O trabalho divide-se em 3 etapas, a primeira 

fundamenta uma pesquisa bibliográfica sobre o tema de gestão de manutenção. Em seguida, é 

realizado um levantamento da situação atual da gestão de manutenção e por último, são 

apresentadas as principais falhas ocorridas em compressores alternativos num sistema 

frigorífico, seus efeitos para o sistema como um todo e ações recomendadas para minimizar 

os efeitos das falhas. 

 

Palavras-Chave: FMEA; Qualidade; Manutenção; Câmara Fria;Modo de Falha. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The maintenance management is often very precarious in most of the small and medium-sized 

companies. This paper presents the case of a maintenance management in a self-serve 

restaurant in which preventive maintenance practices are rare and ineffective. Aware of the 

difficulties find by the owners of the food industry, this work provides an analysis in a cold 

chamber in a refrigeration system maintenance process. This study is based on a tool of 

component´s improvement of quality and reliability (FMEA), as a tool to evaluate possible 

failures found in alternative compressors used in refrigeration system. This work is structured 

in 3 sections, the first one is based on a bibliographical research regarding maintenance 

management. Then, is provided the current situation of maintenance management of self-

serve restaurants, finally, the main failures found in compressors in a refrigeration system are 

presented, their effects for the system and recommended actions to avoid the effects of the 

failures. 

 

Key-Words: FMEA; Quality;Maintenance; Cold chamber; Failures. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentado o contexto o qual se insere o presente trabalho 

monográfico, as justificativas que motivaram a sua realização, o objetivo proposto, o método 

adotado e, por fim, algumas das principais atribuições e competências de um Engenheiro 

Mecânico e a forma de organização do texto. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Desde o início da humanidade presenciou-se a existência de práticas de comércio nas 

suas mais diferentes maneiras de acordo com o momento vivido. Com a revolução 

tecnológica foi alcançado um crescimento significativo do acesso à informação e inovação, 

motivando cada vez mais as organizações a realizarem mudanças em suas formas de gerenciar 

e funcionar. 

Nesse contexto, para ser competitivo, tornou-se essencial que as organizações realizem 

uma mudança profunda, extensa e fundamental em seus paradigmas (VOLLMANN, 1996). 

As novas regras do jogo competitivo são inovação, rapidez, serviços de alta qualidade, 

melhoria e aplicação de novos conhecimentos. O comprometimento, a contribuição dos 

funcionários e a informação passaram a ser as principais armas para esse jogo competitivo 

(HOPE & HOPE, 1995). 

As ferramentas de qualidade vêm sendo amplamente utilizadas em empresas visando à 

melhoria da qualidade e produtividade de processos e produtos e a redução de custos 

(MONTGOMERY, 2001). Isso porque a aplicação de ferramentas da qualidade, além de 

proporcionar satisfação aos consumidores permite que, a longo prazo, seja fator fundamental 

para o desempenho frente aos seus potenciais concorrentes (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2009).  
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Neste contexto, as empresas se empenham para desenvolver sistemas de gestão que 

permitam alcançar a qualidade de serviço e do produto desejada pelos clientes. Dentre os 

sistemas de qualidade, destaca-se a ferramenta FMEA - Análise do Modo de Falhas e Efeitos, 

a qual possibilita aumentar a confiabilidade de produtos e processos, por meio da análise e 

detecção sistemática de modos de falhas e seus potenciais efeitos. 

No presente estudo, foi utilizada essa ferramenta de qualidade como forma de 

minimizar possíveis falhas no sistema de refrigeração de uma empresa de médio porte do 

setor alimentício, uma vez que tais avarias podem vir a prejudicar o processo produtivo, 

causando interrupções inesperadas na produção, queda da produtividade, aumento dos custos 

de falhas, de reparos e de gastos com energia.  

Sendo assim, o objetivo principal do ciclo de refrigeração ou frigorífico consiste em 

transferir calor de um espaço no qual se deseja manter a uma determinada temperatura 

controlada para outra com temperatura mais alta. 

1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A partir da evolução da tecnologia, a refrigeração vem recebendo mais importância, já 

que atua em diversos segmentos, a saber, proporcionando conforto ambiental, melhoria da 

sensação de bem-estar e aumento da produtividade (BASSETTO, 2007).  

Particularmente, neste trabalho, o ciclo de refrigeração se mostra essencial. Tendo em 

vista que não somente facilita a conservação e o armazenamento de insumos perecíveis e 

auxilia no transporte de alimentos, mas também faz parte do processo de transformação dos 

alimentos. Logo, os sistemas de refrigeração atuam tanto diretamente quanto indiretamente na 

produção, visto que ora é necessária a utilização de equipamento que alteram a temperatura, 

integrante assim, do processo, ora os equipamentos e processos precisam funcionar em uma 

temperatura controlada. 

Na atual conjuntura competitiva, quando se busca a inserção no mundo globalizado do 

comércio, no âmbito da pequena e média empresa, a questão de manutenção de ciclos 

frigoríficos tem fator preponderante. Pois, além de garantir o funcionamento dos 

equipamentos, mantendo o processo produtivo, está vinculada à segurança alimentar, bem 

como a satisfação dos clientes.  
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Algumas empresas de médio e/ou pequeno porte não têm estabelecido seus processos 

de manutenção, comprometendo tempo e custo. Entretanto, caso seja gerido de forma 

planejada, torna-se uma tarefa relativamente simples.  

1.3 OBJETIVO DO ESTUDO 

Partindo desse pressuposto, o presente trabalho tem por finalidade identificar a 

importância da gestão de qualidade para a análise dos modos de falhas e seus efeitos em 

compressores alternativos em um sistema frigorífico em um restaurante self service situado no 

Rio de Janeiro através da ferramenta FMEA. Com isso, a partir da identificação dos pontos 

mais críticos, haveria a elaboração de possíveis ações de melhorias, corretivas/preventivas, 

permitindo a priorização para a escolha de medidas capazes de eliminar ao máximo a 

incidência de falhas. Toda a análise se baseia numa abordagem de melhoria contínua da 

qualidade no processamento de alimentos perecíveis. 

O objetivo do estudo, portanto, é elaborar uma análise da conjuntura de manutenção 

do sistema de condicionamento frigorífico existente em um restaurante self service e propor 

um modelo de gestão de manutenção, utilizando-se de conceitos teóricos.  

1.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

Esse trabalho está limitado a analisar a manutenção de equipamentos do sistema 

frigorífico de um restaurante self service situado no Rio de Janeiro, sob os aspectos descritos 

abaixo, que para XENOS (1998) representam as funções de apoio que permitem um 

gerenciamento eficiente da manutenção: 

1. Sistema de tratamento de anomalias e falhas; 

2. Planejamento da manutenção e atividades de inspeção; 

3. Padronização de atividades; 

4. Treinamento; 

5. Orçamento de manutenção e controle de peças reservas; 
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Ao longo do estudo será elaborada uma análise de modos de falhas e efeitos do ciclo 

frigorífico. O estudo será limitado ao compressor, elemento de maior complexidade e de 

maior custo de manutenção, conforme mencionado a seguir no item 2.5.2.  

O planejamento de manutenção, assim como as atividades de inspeção, padronização 

de atividades, treinamento e orçamento ficam como proposta de estudos futuros.  

Grandes partes das falhas elétricas têm origem de falhas mecânicas, portanto, o estudo 

vai ser direcionado para os modos de falhas oriundos de avarias mecânicas. 

1.5 METODOLOGIA 

Para a elaboração deste artigo, foi feita uma revisão da teoria em referências 

bibliográficas presentes em vias digitais, tais quais se destacam: dissertações, periódicos, 

apostilas e livros. O objeto de pesquisa se baseou na busca do conceito de administração de 

estoque e de manutenção de equipamentos, métodos de manutenção, assim como no 

estabelecimento da classificação ABC para equipamentos e na execução da pesquisa de 

qualidade utilizando a ferramenta FMEA. 

A metodologia escolhida como tática para coleta de dados é o estudo de caso. Para 

Berto e Nakano (2000) o estudo de caso é uma “análise aprofundada de um ou mais objetos 

(casos), com o uso de múltiplos instrumentos de coleta de dados e interação entre o 

pesquisador e o objeto de pesquisa”. Durante o estudo serão examinados documentos 

referentes ao setor de manutenção, são realizadas observações tanto no campo quanto 

participante, já que além de haver o acompanhamento na execução dos serviços de 

manutenção de equipamentos, o autor do trabalho, como membro integrante da organização 

objeto do estudo, possui o conhecimento sobre não somente as rotinas administrativas, como 

também as estratégias de organização do setor de manutenção da empresa em questão. 

Além disso, a abordagem do problema se caracteriza por ser quantitativa, uma vez que 

foi realizada com o auxílio de um questionário com perguntas abertas e fechadas, que 

permitiram a obtenção de números para análise do problema.  

A metodologia pode ser considerada com base nos objetivos de caráter exploratória, 

que busca a familiarização com algum tema específico visando o aprimoramento de idéias ou 

descobrir intuições, apresentando um planejamento flexível, de forma que possibilite 

considerar os diversos aspectos relacionados ao tema estudado (YIN, 2001). Além disso, 
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existe a necessidade de haver um estudo aprofundado dos conceitos, visto que ocorre uma 

limitação de referencial teórico com respeito ao tema em estudo. 

1.6 ATRIBUIÇÕES DE UM ENGENHEIRO MECÂNICO 

Segundo o CONFEA, na resolução n°218 de 29 de junho de 1973, que “discrimina 

atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia para fins de seu exercício profissional”, são competências de um Engenheiro 

Mecânico (art. 12):  

 estudo, projeto, planejamento, direção, fiscalização e construção de máquinas e 

motores; 

 estudo, projeto, planejamento, direção, fiscalização e execução de instalações 

mecânicas termomecânicas e eletromecânicas; 

 projeto, padronização, fiscalização de controle de qualidade, condução de 

equipe de operação, reparo e manutenção de equipamentos e instalações de sistemas 

de refrigeração e de ar condicionado;   

 estudo, projeto, direção, fiscalização e execução de trabalhos de organização 

industrial mecânica referentes ao processo e ao produto;  

1.7 ORGANIZAÇÃODO TEXTO 

Este texto está organizado em quatro capítulos, divididos de acordo com as fases do 

método de pesquisa. 

Capítulo 1 - apresenta a definição do trabalho. São discutidos, inicialmente, o contexto 

no qual se insere o trabalho e as justificativas que motivaram o seu desenvolvimento. Em 

seguida, são definidos o objetivo e as limitações do trabalho, o método, as competências de 

um Engenheiro Mecânico e as etapas do trabalho.  

Capítulo 2 – apresenta a pesquisa bibliográfica sobre o tema manutenção de 

equipamentos, sobre o FMEA e sobre o tema gestão de materiais. 

Capítulo 3 – neste capítulo é apresentado um breve relato do restaurante em estudo, 

assim como são levantados e classificados os equipamentos de acordo com sua criticidade 

para o processo produtivo. Além disso, são analisados os modos de falhas nos compressores 

de refrigeração, suas causas e seus efeitos para o sistema. 
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Capítulo 4 – no último capítulo são expostas as atribuições finais do estudo, assim 

como propostas pesquisas futuras no setor de manutenção. 

Na introdução foi apresentado o contexto no qual se insere este trabalho, as 

justificativas que motivaram a sua realização, o objetivo proposto, o método adotado e, por 

fim, a forma de organização deste texto. No capítulo seguinte é apresentada a pesquisa 

bibliográfica sobre o tema manutenção, iniciada por um histórico da evolução da manutenção. 

Em seguida apresentam-se os principais métodos e funções de apoio à manutenção, no 

capítulo final explora-se a utilização da ferramenta FMEA. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Aqui se expõe a pesquisa bibliográfica sobre o tema manutenção, iniciando por um 

histórico da evolução da manutenção. Segue apresentando os principais métodos e funções de 

apoio à manutenção. Será destacado também o tema sistema de refrigeração e gestão de 

estoque. 

2.1 HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO 

No fim do século XIX, com o surgimento da mecanização das indústrias, surgiu a 

necessidade dos primeiros reparos. Até 1914 a manutenção tinha importância secundária e as 

indústrias praticamente não possuíam equipe para execução deste tipo de serviço, fazendo os 

reparos com o mesmo efetivo de produção. Com o advento da 1ª Guerra Mundial, as fábricas 

passaram a ter que manter uma produção mínima e, em consequência, sentiram necessidade 

de criar equipes que pudessem corrigir as falhas das máquinas operatrizes no menor tempo 

possível. Assim, surgiu um órgão subordinado à produção, cujo objetivo básico era de 

execução de manutenção, hoje conhecida como manutenção corretiva. 

Essa situação se manteve até a década de 30, quando em função da 2ª Guerra Mundial 

(pela necessidade de aumento de rapidez de produção) a alta administração industrial se 

preocupou, não só em corrigir falhas, como também evitar seu aparecimento. Isso levou os 

técnicos de manutenção a desenvolverem processos de prevenção de falhas, que, juntamente 

com a correção, completavam o quadro geral de manutenção, formando uma estrutura de 

manutenção tão importante quanto de produção. 

De 1940 a 1966, o desenvolvimento da aviação comercial acarretou a expansão dos 

critérios de manutenção preventiva, uma vez que não era admissível executar corretivas na 

maioria dos equipamentos de uma aeronave em funcionamento. Surgiu, então, dentro da 

Gerência de Manutenção, um órgão especializado em nível departamental, chamado 
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Engenharia de Manutenção, que passou a desenvolver estudos e controles visando aumentar a 

confiabilidade de funcionamento dos equipamentos, através de execução de manutenção 

preventiva, segundo métodos técnico-científicos. As equipes de execução da manutenção 

também tiveram que ser desenvolvidas através da especialização de mão-de-obra e 

treinamento programado. 

A partir de 1966, até a época atual, com a expansão da indústria e difusão dos 

computadores, a engenharia de manutenção passou a desenvolver processos mais sofisticados 

de controle e análise, utilizando fórmulas matemáticas mais complexas visando predeterminar 

os períodos mais econômicos de execução de manutenção preventiva. Estes critérios, 

conhecidos como controle preditivo de manutenção, ainda estão em desenvolvimento e são 

aplicados, conjunta ou separadamente, através de análise de sintomas e processos estáticos. 

2.2 MÉTODOS DE MANUTENÇÃO 

Os métodos de manutenção também são conhecidos por estratégias de manutenção. 

Branco Filho (1996) classifica os métodos de manutenção em manutenção corretiva, 

manutenção preventiva, manutenção preditiva e manutenção de melhoria. Para Xenos (1998) 

além desses métodos se incluí a prevenção de manutenção, que “consiste de atividades que 

são conduzidas juntamente com o fabricante, desde a fase de projeto do equipamento, visando 

a reduzir o volume de serviços de manutenção durante sua operação”. Já Pinto & Xavier 

(2005) separa a manutenção corretiva em planejada e não planejada, e inclui manutenção 

detectiva e engenharia de manutenção. A seguir são apresentados e definidos os métodos de 

manutenção: 

a) Manutenção Corretiva: 

Todo o trabalho de manutenção realizado em máquinas que estejam em falha, para 

sanar esta falha. A manutenção corretiva pode ser planejada ou não planejada. Se a 

manutenção corretiva deve ser feita imediatamente, porque graves consequências poderão 

advir, poderá ser chamada de manutenção corretiva de emergência (BRANCO FILHO, 1996).  

Na manutenção corretiva, deve-se efetuar as seguintes tarefas: 

 Uma análise das causas de falha; 

 O restabelecimento da função normal do equipamento (retirado do estado de 

falha / reparo); 
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 Um melhoramento eventual (correção), visando evitar a reincidência da pane, 

ou minimizar seus efeitos sobre o sistema; 

 A colocação em memória da intervenção (histórico do serviço executado), 

permitindo uma exploração pormenorizada mais tarde. 

 

b) Manutenção Preventiva: 

É todo o serviço de manutenção realizado em máquinas que não estejam em falha, 

estando com isso em condições operacionais, ou em estado de defeito. Existe dentro deste tipo 

de manutenção, desta atividade, a manutenção sistemática que é prestada a intervalos 

regulares (quilômetros, horas de funcionamento, ciclos de operação, etc.), a inspeção, a 

preditiva, as atividades de lubrificação, etc. (BRANCO FILHO, 1996). 

c) Manutenção Preditiva: 

A manutenção preditiva é um método de manutenção de equipamentos baseado em 

detectar, por monitoração e medição de parâmetros, as condições de um item até que sejam 

atingidos limites de deterioração pré-determinados. Assim, devem-se fazer as curvas de 

tendência combinando os dados obtidos e executar uma manutenção proativa. A manutenção 

preditiva auxilia no diagnóstico dos problemas prematuramente, contribuindo para evitar 

falhas inesperadas. Através da manutenção perceptiva é possível trocar os componentes no 

momento adequado, antes que a falha ocorra, o que resulta na otimização do custo de 

manutenção. Desta forma, pode-se utilizar os componentes quase por toda a sua vida útil, sem 

ocorrer falhas e consequentes perdas de produção (ARESE, 2003). 

d) Manutenção de Melhoria  

“Alteração efetuada em um item, da qual se espera/obtém um aperfeiçoamento de sua 

função” (BRANCO FILHO, 1996). Já Xenos (1998) define melhoria como manutenção de 

melhoria (ou kaizen dos equipamentos - a palavra “kaizen” de origem japonesa em tradução 

livre quer dizer “fazer melhorias”), que em outras palavras significa melhorá-los 

gradativamente e continuamente para além de suas especificações originais. A Figura 1 a 

seguir coloca em forma de diagrama os métodos de manutenção. 



21 

 

 

Manutenção  

Preventiva 

Manutenção 

Sistemática 

Manutenção 

Condicional 

 

Manutenção 

Corretiva 

Manutenção de 

Melhoria 

 

MANUTENÇÃO  

Manutenção 

Preditiva 

Figura 1 – Os tipos de manutenção. 

Fonte: Adaptado de Mirshawka & Olmedo (1994) 

2.3 PROPOSTA DE MODELO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE 

MANUTENÇÃO 

2.3.1 O Processo de Planejamento 

O processo de planejamento é de responsabilidade do grupo de acompanhamento 

da manutenção (engenharia), já que compreende as atividades mostradas na Figura 2. 

 

Figura 2 – O processo de planejamento. 
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2.3.2 Classificação de equipamentos 

A elaboração da classificação ABC para equipamentos começa a partir da avaliação da 

criticidade de cada equipamento segundo critérios estabelecidos por Arese (2003), tais quais: 

segurança e meio ambiente, qualidade do produto, produção, existência de equipamento 

reserva, tempo de reparo, custo de reparo e frequência de falha. Logo, os equipamentos são 

classificados de acordo com a gravidade (baixa, média ou alta) do impacto da falha no 

equipamento em cada um dos critérios e finalmente, são enquadrados em três grupos (A, B ou 

C). O algoritmo de classificação pode ser visto na Figura 3 abaixo. 

 

 

Figura 3  – Processo de classificação de equipamentos. 

Fonte: Arese (2003) 

Segundo Arese (2003), a categoria A engloba os equipamentos mais críticos, sendo 

que para assim ser classificados, precisam ser avaliados em pelo menos 1 dos 3 primeiros 

quesitos, com avaliação 1, isto é, alta influência de sua falha à segurança e riscos ao meio 

ambiente ou a qualidade do produto ou à produção, e não possuir equipamento reserva, no 

caso dos 2 últimos quesitos. De acordo com Arese (2003), para os equipamentos da classe B e 

C, será efetuada a avaliação dos 3 últimos quesitos do algoritmo. A avaliação destes 3 últimos 
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quesitos deverá ser baseada em históricos de manutenção ou experiências pessoais dos 

integrantes do grupo de avaliação. 

2.4 TRATAMENTO DE FALHAS DE EQUIPAMENTOS 

2.4.1 Conceitos e Objetivos do FMEA 

O FMEA, Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos, é um método indutivo que 

permite analisar para cada componente de um sistema de uma forma sistemática os vários 

modos de falha que poderão ocorrer, as suas causas e os seus efeitos no funcionamento e 

segurança do sistema (SOBRAU & ABREU, 2013).  

Esse método também pode ser definido como uma técnica de engenharia usada para 

definir, identificar e eliminar falhas conhecidas e/ou potenciais, problemas e erros de um 

sistema, projeto, processo e/ou serviço, antes que chegue ao consumidor (STAMATIS, 2003). 

O Sistema de Tratamento de Anomalias e Falhas visa principalmente o relato e o 

registro das anomalias e falhas, a identificação de suas causas e o seu bloqueio através de 

ações corretivas eficazes. Também permite identificar problemas crônicos de manutenção na 

área. É necessário buscar exaustivamente a causa fundamental de todas as anomalias e falhas 

para que seja possível eliminá-las, evitando sua reincidência. Esse é um aspecto fundamental 

de uma boa manutenção (ARESE, 2003).  

Para Xenos (1998), estas são as atividades de remoção dos sintomas das falhas e 

identificação de causas fundamentais para estabelecer contra medidas adequadas. Inclui 

também o registro e análise dos dados sobre as falhas mais frequentes e em que equipamentos 

ocorrem. 

2.4.2 História do FMEA 

O conceito de FMEA teve sua origem no ano de 1949 quando o exército norte-

americano desenvolveu um procedimento militar MIL-P- 1629 e o intitulou de Procedures for 

Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (Procedimentos para Realização 

de Análises do Modo, Efeitos e Criticidade da Falha). Esse procedimento era usado como 

uma técnica de avaliação da confiabilidade para determinar o efeito das falhas num sistema ou 

num equipamento. As falhas eram classificadas de acordo com o seu impacto no sucesso da 

missão e na segurança do pessoal e do equipamento (SMITH, 2014).  
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Durante a década de 60, esse procedimento foi sendo desenvolvido e aplicado na 

indústria aeroespacial pela NASA (National Aeronautics and Space Administration), que 

aplicou variações da ferramenta desenvolvida pelos militares como resposta aos seus 

compreensíveis requisitos de confiabilidade (PEDROZA, 2014). 

Em 1974 o FMEA passa ser uma norma quando a marinha norte-americana substitui o 

procedimento MIL-P-1629 pela norma militar MIL-STD-1629 A. 

No ano de 1988 a ISO, Organização Internacional de Normalização, desenvolveu a 

norma ISO 9000. Os requisitos dessa norma forçaram as organizações a desenvolver sistemas 

de gestão de qualidade que idealmente estão focados nas necessidades, exigências e 

expectativas dos consumidores. A QS 9000, uma analogia da ISO 9000 para a indústria 

automobilística, foi criada com o objetivo de normalizar os sistemas de qualidade dos 

fornecedores, resultado de uma união de esforços de corporações como, a Chrysler 

Corporation, Ford Motor Company e General Motors Corporation (SMITH, 2014). 

Em 1993, a AIAG (Automotive Industry Action Group) publicou uma norma do 

FMEA para a indústria de automóvel. Já em 1994 a SAE (Society of Automotive Engineers) 

criou a norma SAE J-1739 “Potential Failure Mode and Effects Analysis in Design, Potential 

Failure Mode and Effects Analysis in Manufacturing and Assembly Processes, and Potential 

Failure Mode and Effects Analysis for Machinery” (Análise dos Modos de Falha Potencial e 

seus Efeitos no Design, Análise dos Modos de Falha Potencial e seus Efeitos nos Processos de 

Fabrico e Montagem e Análise dos Modos de Falha Potencial e seus Efeitos em Máquinas) 

que facultava traços gerais para a realização de uma FMEA (WIKIPEDIA, 2014). 

2.4.3 Tipos do FMEA 

O FMEA pode ser classificado de diferentes formas, dependendo do objeto de estudo. 

Stamatis (2003) destaca quatro tipos de FMEA, a saber, Sistema, Produto/Projeto, Processo e 

Serviço. Outros autores classificam em três categorias (Sistema, Produto/Projeto e Processo), 

no entanto o número de categorias mais consensual na literatura sobre o tema remete-se a dois 

tipos de FMEA (Produto/Projeto e Processo). 

 FMEA de Sistema: instrumento de análise de sistemas e de subsistemas nas 

fases iniciais de concepção e projeto. Ele enfoca os modos potenciais de falha entre as 

funções do sistema, causada por algumas deficiências do processo. Ele inclui a 

interação entre os sistemas e os seus elementos. 
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 FMEA de Produto/Projeto: ferramenta de análise de produtos antes que eles 

sejam liberados para a manufatura. O FMEA de produto/projeto enfoca os modos 

potenciais de falha causados pelas deficiências do projeto/do processo para assim, 

corrigir ou retrabalhar o produto antes da produção. Ele leva em consideração desde 

aspectos ligados à mantenabilidade até, à segurança.  

 FMEA de Processo: ferramenta de análise de serviços do processo de 

montagem, manufatura e de operação. As falhas e os modos de falhas estão associados 

ao funcionamento, instalação e operação do produto.  

Nelson et al (1989) afirma que “estudos de confiabilidade e do comportamento de um 

equipamento durante o projeto podem identificar os pontos fracos e de potenciais falhas”, 

dando importância ao FMEA de Projeto como prevenção de falhas. Já no caso do FMEA de 

Processo, Pinto e Xavier (2005) enaltece a ligação entre o tema manutenção e FMEA de 

Processo, já que nessa etapa os equipamentos se encontram instalados e em funcionamento.  

2.4.4 Implementação do FMEA 

O FMEA se baseia na definição das funções dos sistemas e subsistemas analisados, 

avaliando as falhas associadas a cada função e os modos de falha que origina cada falha. Para 

cada modo de falha,verificam-se os defeitos e analisa-se a necessidade de medidas para 

reduzir, eliminar ou controlar os efeitos indesejáveis. 

A implementação do FMEA de processo começa com a elaboração de um fluxograma, 

que irá proporcionar uma melhor visualização de potenciais riscos e deverá identificar as 

características do produto/processo associadas a cada operação (PEDROSA, 2014). 

A Figura 4 representa um fluxograma que mostra ordenadamente as fases de 

implementação de uma FMEA.  
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Figura 4 – Fluxograma representativo de um FMEA. 

A análise através da metodologia de FMEA constitui-se da elaboração de uma tabela, 

apresentando informações, tais quais, modo de falha de um sistema, suas causas e seus 

efeitos, severidade, formas de detecção, além de medidas preventivas para a execução de um 

estudo adequado. 

A seguir, tem-se a descrição de cada um dos campos. 

 Componente: Nome dos componentes do sistema.  

 Função: Descrição da intenção, do propósito e da meta do componente. A 

função pode conter ainda outras informações, como localização e características 

adicionais. 
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 Modo potencial de falha: O problema que ocasionou a falha. Quando se pensa 

nos modos potenciais de falha, deve-se atentar ao motivo que desencadeou a falha 

especificamente. Para cada função do sistema identificado da planilha, deve-se listar a 

correspondente falha do sistema, podendo existir mais de uma falha por função. 

 Causas potenciais da falha: razões possíveis que podem ocasionar o modo de 

falha. Pode estar no componente, nos componentes vizinhos, ambiente.  

 Efeitos potenciais de falha: São os reflexos que surgem no sistema oriundo dos 

modos de falha. Eles devem ser identificados, avaliados e registrados para cada modo 

de falha. Devem-se descrever os efeitos em termos das consequências ocasionadas no 

local acometido e no sistema como um todo.  

 Controle do processo (detecção): Um método, um teste, uma revisão de projeto 

ou uma análise de engenharia. Ele pode ser simples, como por exemplo 

Brainstorming, ou bastante técnico e avançado, como por exemplo, método dos 

elementos finitos, simulação computacional e testes de laboratório. O objetivo do 

método de detecção é identificar e eliminar as falhas antes que estas atinjam os 

clientes (externos ou internos). 

 Severidade do efeito: Severidade é um índice qualitativo que indica a 

gravidade do efeito do modo de falha potencial. A severidade sempre é aplicada sobre 

o efeito do modo de falha. Há uma correlação direta entre o efeito e a severidade. 

Quanto mais grave e crítico é o efeito maior é o índice de severidade. O índice de 

severidade só pode ser alterado mediante uma mudança no projeto. Pode assumir 

valores de 1 a 10. 

 Ações recomendadas: Nenhum FMEA deve ser feito sem nenhuma ação 

recomendada. A ação recomendada pode ser uma ação específica ou pode ser um 

estudo mais profundo do tema. A idéia das ações recomendadas é diminuir os índices 

de severidade, ocorrência e detecção. 

Tabela 1 – Exemplo de tabela de FMEA 

 

No Apêndice I é apresentado o FMEA dos modos de falhas mais comuns em 

compressores de sistemas frigoríficos. 
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2.5 SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO DE COMPRESSÃO À VAPOR 

Dentre os sistemas de refrigeração, pode-se citar os ciclos por compressão à vapor, ciclos 

por absorção e outros com finalidades mais específicos utilizados na indústria. O sistema de 

compressão a vapor é o mais usado na prática. Neste sistema, o vapor é comprimido, 

condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa 

evaporar a baixa pressão (BASSETTO, 2007). 

 

Figura 5 – Esquema dos componentes principais e sua disposição em um sistema 

de compressão a gás. 

Fonte: Bassetto (2007) 

Na Figura 5, é apresentado um esquema simplificado de um sistema por compressão 

de vapor e seus principais elementos: sistemas de refrigeração mecânicos empregam vários 

processos individuais para produzir um ciclo de refrigeração contínuo capaz de manter a 

temperatura de um espaço em condições precisas. Os componentes mostrados na figura acima 

são: 

 Evaporador: um trocador de calor que recebe o refrigerante líquido a baixa 

pressão. Ao longo da tubulação do evaporador o líquido vaporiza absorvendo calor do espaço 

interno da câmara. Para que aconteça o fluxo de calor da câmara para o evaporador, o 

evaporador deve ser mantido a temperatura inferior à da câmara. O refrigerante quando deixa 

o evaporador se encontra na forma de vapor. 

 Linha de sucção: tubulação frigorífica usada para transportar o vapor frio, 

ligando o evaporador ao compressor e teoricamente se admite que o refrigerante atravesse 
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essa linha sem trocar calor. Na prática, apesar do isolamento, o vapor frio que passa pela 

tubulação da linha de sucção absorve calor do espaço externo. 

 Compressor: dispositivo eletromecânico que é usado para desenvolver e manter 

o fluxo do fluido através do sistema de refrigeração. O vapor frio flui do evaporador para o 

compressor onde ocorre o aumento de sua pressão e consequentemente, da temperatura. O 

refrigerante flui pelos componentes restantes no sistema e retorna para o evaporador onde o 

ciclo é repetido. 

 Linha de descarga: tubulação frigorífica usada para transportar o vapor 

superaquecido a alta pressão, ligando o compressor ao condensador e teoricamente admiti-se 

que o vapor a alta pressão e temperatura atravessam essa linha sem trocar calor. Na prática o 

vapor elimina calor para o ambiente externo. 

 Condensador: trocador de calor que recebe o vapor a alta pressão e temperatura 

e provoca a sua condensação retirando calor do mesmo através de um meio condensante, em 

geral, água ou ar. 

 Reservatório de líquido: trata-se de um tanque que recebe o refrigerante líquido 

do condensador e o armazena, criando um selo de líquido entre o condensador e o dispositivo 

medidor, impedindo assim a passagem de vapor para o dispositivo medidor e permitindo uma 

provisão constante de refrigerante líquido para o dispositivo medidor sob todas as condições 

de variação da carga. 

 Linha de líquido: tubulação frigorífica usada para transportar o líquido quente a 

alta pressão, ligando o reservatório de líquido ao dispositivo medidor. 

 Dispositivo medidor: válvula de expansão cuja função é de reduzir a pressão do 

líquido na entrada do evaporador, sendo o elemento que controla o fluxo de refrigerante 

através do evaporador baseado na demanda de carga térmica. É admitido que no dispositivo 

medidor o líquido não troca calor com o exterior. À medida que o líquido quente passa através 

do dispositivo medidor, parte dele, expande-se em gás e esfria o líquido restante. O líquido 

quente passa a líquido frio. 

Dentre os acessórios necessários para o funcionamento de um sistema de refrigeração, 

destacam-se (FERRAZ, 2011): 
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 Filtro secador: instalado na linha de líquido, sua função é filtrar eventuais 

partículas sólidas existentes no interior da unidade selada e, sobretudo, retirar a 

umidade do sistema. 

 Válvula solenóide: instalada na linha de líquido, antes e próximo da válvula de 

expansão. Tem a função de desligar a unidade condensadora através do recolhimento 

do refrigerante (pump-down). 

 Visor de líquido: instalado na linha de líquido, utilizado para visualizar a carga 

de refrigerante e permitir a verificação da presença de umidade no sistema através do 

indicador de umidade. 

 Separador de líquido: instalado na linha de sucção, antes do compressor. Evita 

o retorno de líquido para o compressor, impedindo a ocorrência do fenômeno golpe de 

líquido. Sua utilização é obrigatória em temperaturas de evaporação abaixo de -5°C e 

em sistemas onde é realizado degelo (gás quente ou elétrico). 

 Filtro de sucção: instalado na linha de sucção, antes do compressor. 

Responsável por filtrar possíveis sujeiras da própria linha de sucção e do evaporador. 

Ele é utilizado normalmente em sistemas grandes ou instalações que sofreram queima 

elétrica severa. 

 Separador de óleo: instalado na linha de descarga, logo após o compressor. Seu 

retorno é conectado na linha de sucção ou no próprio cárter do compressor. É 

empregado para reter o óleo de lubrificação que sai do compressor. Durante o 

funcionamento normal do compressor, uma pequena parcela de óleo é “bombeada” 

para o sistema de refrigeração e deve retornar ao compressor. 

 Pressostato de alta pressão: instalado no lado de alta pressão é conectado à 

tomada de pressão da descarga. Sua função é proteger o compressor contra alta 

pressão de descarga, em situações adversas como, por exemplo: condensador sujo, 

ventilador do condensador avariado, ambiente muito quente ou com recirculação de ar 

quente no condensador. 

 Pressostato de baixa pressão: instalado no lado de baixa pressão é conectado à 

tomada de pressão da sucção. Uma de suas funções é proteger o compressor contra 

baixa pressão de sucção, como por exemplo, vazamento da carga de fluido refrigerante 

e ajuste incorreto da válvula de expansão. Pode ser utilizado, também, em conjunto 
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com o termostato e a válvula solenóide da linha de líquido para desligar o compressor 

através do recolhimento (pump down) do fluido refrigerante, quando o sistema atingir 

a temperatura ideal. 

2.5.1 Refrigeração Industrial 

A refrigeração industrial apresenta uma série de similaridades com o condicionamento 

de ar, mas também se distingue por diversos aspectos como componentes, procedimentos de 

projetos e mercadológicos. Ela pode ser caracterizada pela faixa de temperatura de operação, 

no limite inferior as temperaturas podem atingir valores entre -60°C a -70°C e 15°C no limite 

superior. Ela abrange os refrigeradores de grande porte empregados em restaurantes, 

sorveterias, bares, açougues e laboratórios.  

2.5.1.1 Câmara frigorífica em restaurantes 

A câmara frigorífica, como é denominada, constitui um espaço de armazenagem que 

apresenta suas condições internas controladas por um sistema de refrigeração. Basicamente, 

em restaurantes pode ser encontrada em dois tipos, a saber: câmaras de conservação e de 

congelamento.  

 

Figura 6 – Ilustração de uma câmara fria. 

Fonte: Rocha (2001) 

O processo de conservação, também conhecido como resfriamento, visa o 

abaixamento da temperatura de um produto, mantendo sua qualidade pela diminuição das 

velocidades das reações de deterioração que ocorrem nele. Nesse processo, é inibido o ciclo 
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de reprodução e assim, é retardado a deteriorização do alimento. Entretanto, não ocorre a 

eliminação de microorganismos. A câmara de conservação opera em baixas temperaturas (0 a 

7°C) do alimento acima do ponto de congelamento, sem haver mudança de fase da água do 

insumo, de forma a aumentar sua vida útil. Os principais alimentos que necessitam de 

conservação são: hortaliças (tomate, pepino, cebola, cenoura, brócolis), frutas (limão, laranja) 

e laticínios (ricota fresca, queijos). 

O processo de congelamento objetiva a manutenção das características do insumo 

durante um período de tempo prolongado, ao não só retardar a atividade enzimática e as 

reações químicas, como também, ao cessar a atividade metabólica e o crescimento 

microbiano. A câmara de congelamento funciona em temperaturas mais baixas, até -18°C, 

com a formação de gelo e assim, mudança de fase da água. Carnes congeladas (filé mignon, 

acém), aves (peito de frango) e frutos do mar (salmão) são alguns exemplos dos alimentos que 

necessitam de congelamento.  

A Tabela 2 esquematiza a temperatura e o tempo de conservação, o objetivo e os 

produtos armazenados em cada tipo de câmara fria.  

Tabela 2 – Tipos de câmaras fria. 

CÂMARAS DE FRIOS 

  CONSERVAÇÃO CONGELAMENTO 

TEMPERATURA DE 

CONDICIONAMENTO 

DO PRODUTO 

0 a 7°C até <-18°C 

TEMPO DE 

CONSERVAÇÃO 
Dias / Meses Meses a anos 

OBJETIVO 

Conservação das 

características 

originais do produto 

Manutenção das 

características 

originais com maior 

vida de prateleira 

PRODUTOS 

CONDICIONADOS 

Frutas, hortaliças, 

laticínios, frios e 

embutidos, grãos e 

carnes em geral 

Aves, carnes 

congeladas, frangos, 

frutos do mar, gelo 
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2.5.2 Compressores de Fluido Refrigerante 

Numa instalação de refrigeração ou climatização, o papel desempenhado pelo 

compressor se mostra essencial. Isso porque, sua função de aspirar uma determinada 

quantidade de refrigerante no estado de vapor a baixa temperatura e elevar sua pressão por 

uma transferência de energia cinética, ocasiona a elevação da temperatura de saturação do 

vapor que passa a se condensar a temperaturas ambientes normais. Em seguida, o vapor 

superaquecido e a alta pressão é condensado no condensador, sendo sua pressão reduzida no 

dispositivo medidor e finalmente, retorna para o estado de vapor no evaporador, onde o fluido 

refrigerante absorve calor do espaço condicionado para posteriormente ser novamente 

rejeitado no condensador. 

Desta forma, na indústria de refrigeração, compressores tornam-se elementos 

fundamentais, nos quais defeitos e mau funcionamento destes equipamentos resultam em 

significativas perdas devido à deterioração de produtos e desconforto térmico (STOECKER, 

1994). 

Em um ciclo de compressão à vapor, o compressor é considerado o equipamento mais 

complexo e de maior custo. Por isso, deve-se atentar para evitar que falhas como problemas 

de lubrificação e de desgaste, além de danos causados pelo funcionamento incorreto de outras 

partes venham a danificá-lo (BASSETTO, 2007). 

 De acordo com as características do processo de compressão, os compressores podem 

ser assim classificados: 

 Máquinas de deslocamento positivo: aumento de pressão do vapor de fluido 

refrigerante pela redução do volume interno de uma câmara de compressão devido à aplicação 

de uma força mecânica sob o pistão da câmara. Os compressores alternativos, de parafusos, de 

palhetas e scroll são exemplos de deslocamento positivo. 

 Máquinas de fluxo: aumento de pressão ocorre pela conversão de pressão 

dinâmica em pressão estática, tendo os compressores centrífugos como únicos representantes. 

Na indústria de refrigeração são empregados todos os principais tipos de 

compressores, sejam eles alternativos, de parafuso, de palhetas e centrífugos (STOECKER, 

1994). Deles, os mais presentes em instalações com capacidade de até 1000 kW são os 

alternativos e os de parafuso.  
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Os compressores alternativos são os mais utilizados em sistemas de refrigeração. 

Apresentam uma tecnologia avançada e são amplamente empregados em sistemas de pequena 

e média capacidade. A Figura 7 apresenta, esquematicamente, o princípio de funcionamento 

de um compressor alternativo. Durante a expansão do êmbolo, gás refrigerante é aspirado pela 

válvula de admissão, que pode estar localizada no próprio êmbolo ou no cabeçote. Durante a 

compressão, o êmbolo comprime o refrigerante, empurrando-o para fora através da válvula de 

descarga, localizada normalmente no cabeçote do cilindro.  

 

Figura 7 – Esquema do funcionamento de um compressor alternativo. 

Fonte: Pinheiro (2014) 

Os compressores alternativos são classificados de acordo com sua concepção, podendo 

ser aberto, semi hermético e hermético (BASSETTO, 2007). No compressor aberto o eixo de 

acionamento atravessa a carcaça de maneira que um motor externo possa ser acoplado ao seu 

eixo. Neste tipo de compressor deve ser projetado um selo de vedação, para evitar fugas de 

gás refrigerante ou infiltração de ar externo, quando a pressão do sistema for inferior a 

atmosférica. (PINHEIRO, 2014). 

Nos compressos semi herméticos, a carcaça exterior aloja tanto o compressor 

propriamente dito quanto o motor de acionamento. Esse tipo de aplicação funciona com fluido 

refrigerante halogenado que entra em contato com o motor promovendo o seu resfriamento. 

Os compressores herméticos diferenciam-se dos semi herméticos só por naqueles existir um 

acesso para entrada e saída de refrigerante e de conexões elétricas do motor (BASSETTO, 

2007). Tanto os herméticos quanto os semi herméticos podem ter sua eficiência diminuída por 

dissipação de calor pelo contato do refrigerante com as partes móveis do motor. 

Comparado aos compressores alternativos, os de parafusos apresentam vantagens e 

desvantagens. Os alternativos são mais utilizados em sistemas com baixa capacidade (300 

kW), por serem mais eficientes nessa faixa, já se tornando mais desvantajosos pela elevada 
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massa quando solicitados por capacidades superiores. Além disso, os alternativos são 

favorecidos pela facilidade de acesso a qualquer item construtivo, permitindo uma 

manutenção mais simples. 

2.5.3 Ocorrência de Falhas de Compressores de Sistemas de Refrigeração 

Embora o estudo da ocorrência de falhas de compressores de sistemas de refrigeração 

não ser muito comum, encontram-se na literatura alguns trabalhos que tratam deste tema, nos 

quais os mais completos foram elaborados por fabricantes com o intuito de municiar setores 

responsáveis pela manutenção dos equipamentos. 

Segundo Pinto e Xavier (2005), falha é assim denominada, “A cessação da função de 

um item ou incapacidade de satisfazer a um padrão de desempenho previsto.” 

Já Arese (2003) define como: “Falha é o desempenho inadequado do equipamento, 

que implica na parada imediata do mesmo, impedindo que o sistema cumpra seu propósito 

definido.” 

Em sistemas mecânicos, que é o caso dos compressores de refrigeração, as falhas 

ocorrem normalmente aleatoriamente, podendo acontecer a qualquer momento (MYREFELT, 

2004). 

Em um estudo elaborado por Breuker e Braun (1998), no qual são identificados as 

falhas mais comuns em sistemas de climatização, foram estudadas mais de 6000 ocorrências 

de falhas, suas frequências, assim como seus custos.  

A distribuição das falhas mostra que os compressores são responsáveis por 5% das 

falhas ocorridas no sistema. Grande parte das falhas é decorrente não só das falhas elétricas 

(41%), como também da baixa carga de fluido refrigerante (12%) 

Todavia, Breuker e Braun (1998) demonstraram pela análise de distribuição de custos 

de reparo que, apesar de representar somente 5% das ocorrências de falhas, o compressor se 

destaca como o elemento mais custoso do sistema (24%), deixando as falhas elétricas (17%) e 

a falta de fluido refrigerante (5%) numa posição de menos destaque de custos de reparo. 

Portanto, as falhas em compressores devem ser consideradas prioritariamente do ponto de 

vista de custos de manutenção. 
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O estudo de Breucker é o mais abrangente no que diz a respeito a falhas em 

compressores. Em seu trabalho (Breucker et al, 1998), conclui que a maioria das falhas são as 

do motor, resultantes de avarias mecânicas que sobrecarregam o motor. 

Ao se lidar com falhas de compressores resultantes de problemas do sistema, deve-se 

identificar as várias categorias de falhas nas quais a maioria das falhas dos compressores se 

engloba. Neste estudo, dividiremos as falhas em seis categorias que são: 

 Retorno de fluido refrigerante no estado líquido 

 Partida inundada 

 Golpe de líquido 

 Superaquecimento excessivo 

 Problemas de lubrificação 

 Problemas de alimentação elétrica 

O retorno de líquido é uma das falhas mais comuns encontradas em compressores. 

Esse fenômeno ocorre principalmente quando o líquido entra no compressor junto com vapor 

superaquecido de alimentação como impureza durante a partida. Então, o óleo pode ser 

carregado para fora do compressor, resultando em uma perda de lubrificação temporária das 

partes móveis até o retorno do óleo ao compressor, após percorrer o sistema de refrigeração. 

A presença de líquido pode causar danos nos componentes do compressor (válvulas, bielas e 

pistões). 

Em dias de baixa temperatura, comuns nas estações de primavera e outono, o fluido 

refrigerante pode condensar dentro do bloco do compressor ocasionando uma partida 

inundada. 

O sistema pode ter inúmeros golpes de líquido em função do contínuo retorno de 

fluido refrigerante no estado líquido. Esse fato se deve a muitos sistemas de climatização 

operar com controle do tipo liga/desliga. Inoperância dos ventiladores do evaporador e do 

condensador, excesso de fluido refrigerante e baixa temperatura de condensação são algumas 

das causas do retorno líquido. 



37 

 

Enquanto as altas temperaturas de descarga do compressor se deverem sobretudo, a 

falta de fluido refrigerante, a falhas do ventilador do condensador e a vazão de água 

insuficiente no condensador, os problemas elétricos estão relacionados a baixa voltagem (sub 

tensão), arraste do rotor e picos de tensão.  

Conforme citado no item 1.4, a grande parte das falhas elétricas se origina de falhas 

mecânicas, portanto, o estudo vai ser direcionado para os modos de falhas oriundos de avarias 

mecânicas. 

2.6 ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE 

A gestão de materiais (ou de estoque) trata-se de uma prática de caráter estratégico que 

se desenvolve pelos gestores da organização com o objetivo de aproveitar o melhor possível 

dos recursos e potencializar os resultados (RUFINO, 2009). 

A prática de uma gestão de estoque se fundamenta em três estágios, planejamento, 

controle e avaliação. A etapa de planejamento propõe a obtenção de dados de previsões e 

demanda dos produtos, assim como de previsões de reposição (tempo e lote econômico). Por 

fim, essa fase engloba também outros parâmetros de estoque, tais quais, estoque mínimo (ou 

de segurança) e máximo, responsáveis por gerir as áreas de condicionamento de insumos. A 

etapa de controle consiste na fase de inventariar, codificar e classificar o estoque baseado em 

necessidades específicas da gestão. Nela se constrói a chamada classificação ABC de 

insumos, essencial para identificar os itens do estoque que possuem valor monetário mais 

significativo. Por último, a etapa de avaliação objetiva avaliar os itens oriundos da 

classificação ABC. Assim, são determinados nessa fase os tempos de pedido de cada insumo 

do inventário (RUFINO, 2009).  

A elaboração da classificação ABC para gestão de estoque começa a partir do 

levantamento dos insumos utilizados, seguido do cálculo de seus custos unitários. Assim, o 

custo de cada produto é multiplicado pela média de consumo médio mensal gerando o custo 

total por mês. A partir dessas informações uma tabela é organizada de modo decrescente em 

relação ao seu valor total. A última coluna da tabela calcula o valor acumulado dos itens. 

Em cada componente haverá a formação de uma porcentagem correspondente à 

significância dos custos de cada material. A distribuição resultante poderá ser dividida em três 



38 

 

categorias denominadas A, B e C. Dentre os consumíveis da categoria A, enquadram-se os 

elementos representativos de 75% do volume de compras. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

No terceiro capítulo é apresentado um breve relato do restaurante em estudo, assim 

como são levantados e classificados os equipamentos e os insumos de acordo com sua 

criticidade para o processo produtivo. 

3.1 ESTUDO DE CASO 

O presente estudo de caso foi desenvolvido em um restaurante self service, Mahmud 

Restaurante, localizado na Cidade Nova, Rio de Janeiro. Por meio de visitas e 

acompanhamento de processos, foram levantados os equipamentos presentes, os registros e 

analisados os dados sobre as falhas mais frequentes e em que equipamentos ocorre. Além 

disso, foram listados itens em estoque, demanda mensal e custo unitário, além de práticas 

presentes de compra e de estocagem. 

O estabelecimento, inaugurado em maio de 2016, mantém algumas das tradicionais 

receitas árabes consagradas em outras casas da rede, como o Bar do Elias, assim como oferece 

opções de pratos oriundos da cozinha brasileira e contemporânea. O restaurante funciona de 

segunda a sexta-feira das 11:30h às 15:30h. Seu público consiste majoritariamente de 

funcionários de empresas instaladas na região que vêm se transformando em um amplo polo 

corporativo não só de instituições nacionais quanto estrangeiras. A fim de atrair seus clientes, 

é oferecido desconto para empresas cadastradas e preço diferenciado para o buffet a partir de 

um certo horário, além de um cartão fidelidade. 

Inaugurado oferecendo exclusivamente o serviço à la carte, seu sistema foi 

diversificado e atualmente conta também com um buffet self service/buffet livre. Alguns fatos 

foram determinantes para essa mudança, tais como: maior rapidez no serviço, menor tempo de 

espera dos clientes, maior variedade de insumos, maior rotatividade e maior satisfação dos 

clientes. 
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Desde sua abertura, a administração de manutenção se mostra ainda insuficiente, uma 

vez que não existe um hábito de registro de anomalias, nem tão pouco, um histórico de falhas 

de equipamentos. Não se busca a causa fundamental da falha, somente é feita uma análise 

superficial, dificultando a definição de um plano de ação eficaz para o bloqueio da causa 

fundamental. Por fim, nenhum dos equipamentos conta com um plano de manutenção, o que 

reduz o tempo de vida, assim como o rendimento dos equipamentos.  

3.2 GESTÃO DE MATERIAIS 

O conceito inicial da casa se fundamentou no serviço à la carte, uma vez que seus 

proprietários, irmãos e empreendedores do ramo de empreendimentos gastronômicos há 30 

anos, apostavam que esse tipo de serviço de qualidade diferenciada, agradaria aos clientes. 

Isso porque o entorno é caracterizado pela escassez de estabelecimentos com especialidade 

árabe e por se tratar de uma culinária de grande aceitação, o empreendimento viria a ter 

sucesso.  

Como de hábito, em empreendimentos de pequeno e médio porte, não foi utilizada 

nenhuma ferramenta de estudo na região, visando a analisar possíveis oportunidades/ameaças 

para minimizar a ação de concorrentes e aproveitar de forma mais expressiva uma área em 

crescimento em potencial. Os empreendedores se basearam de sua experiência de mercado e 

de suas forças, tais quais: qualidade de serviço, tradição no mercado e gastronomia 

diferenciada. 

Devido a seu perfil incipiente à la carte, no qual a quantidade de insumos é reduzida e 

padronizada, a casa teve seu projeto fundamentado no máximo aproveitamento do ambiente 

para recepção de clientes e uma área menor destinada a dependências de almoxarifado e 

câmaras frias. Abaixo é apresentado na Tabela 3 os principais itens de estoque usados. 

 

Tabela 3 – Principais insumos serviço à la carte. 

Item Descrição Grupo 

1 Filé mignon Açougue 

2 Acém Açougue 

3 Paleta de cordeiro Açougue 

4 Batata Hortaliças 

5 Coca cola Bebidas 

6 Tahine Molhos 

7 Laranja Hortaliças 
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8 Peito bovino Açougue 

9 Peito de frango Açougue 

10 Coração da alcatra Açougue 

11 Cebola Hortaliças 

12 Coxa de frango Açougue 

 

A Tabela 3 indica que o restaurante apresentava um cardápio à la carte enxuto com as 

tradicionais receitas árabes combinadas com opções de pratos executivos de comida 

brasileira. Isso justifica o fato de possuir no começo poucos elementos de estoque, cerca de 90 

itens.  

Após três meses de sua inauguração, os donos decidem por implantar mais uma opção 

de refeição, o buffet self service. Essa decisão foi tomada diante de um cenário de crise em 

que houve demissões em massa nas empresas da região, além da preferência dos clientes pelo 

modelo self service pela rapidez no atendimento, praticidade, maior variedade de comida e 

menor custo. Os donos apostavam que esse modelo seria favorável para aumentar a 

rotatividade de pessoas, apesar de saber que haveria uma queda no ticket médio (valor médio 

por refeição).  

Com a implementação desse novo sistema, o restaurante passou por uma série de 

mudanças. Houve um rearranjo físico do espaço com a colocação de um balcão de buffet, de 

uma balança e um caixa móvel para pagamento. Essa nova dinâmica resultou também em uma 

drástica alteração no estoque. Isso porque o aumento da demanda e da diversidade de pratos 

ocasionou num significativo aumento de insumos. 

A partir da coleta de dados, foram listados todos os insumos utilizados na preparação 

da comida com a implantação do sistema self service, correspondendo em um total de 160 

itens, o que representa quase o dobro do número apresentado no serviço à la carte. Tendo em 

visto a elaboração de uma classificação ABC de insumos, citada no item 2.6, essa 

classificação é descrita na Tabela 4 na qual são mostrados somente os consumíveis mais 

relevantes. 

Tabela4 – Consumíveis mais relevantes no sistema self service. 
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1 Coxão mole Açougue 16,50 Kg 240 3.960,00 8,10 

2 Acém Açougue 13,10 Kg 176 2.305,60 4,71 

3 Maminha Açougue 23,00 Kg 88 2.024,00 4,14 

4 
Paleta de 

cordeiro 
Açougue 28,00 Kg 72 2.016,00 4,12 

5 Peito bovino Açougue 10,70 Kg 156 1.669,20 3,41 

6 Abóbora Hortaliças 20,00 Kg 80 1.600,00 3,27 

7 Fralda bovina Açougue 17,00 Kg 92 1.564,00 3,20 

8 Batata Hortaliças 100,00 Sc 12 1.200,00 2,45 

9 Peito de frango Açougue 8,40 Kg 128 1.075,20 2,20 

10 Coxa de frango Açougue 7,31 Kg 144 1.052,64 2,15 

11 Creme de leite Laticínios 
131,20 

Bld 
8 1.049,60 2,15 

12 Coca cola Bebidas 24,00 Cx 40 960,00 1,96 

13 Cebola Hortaliças 23,00 Sc 40 920,00 1,88 

14 Pimentão Hortaliças 45,00 Kg 20 900,00 1,84 

15 Limão Frutas 
100,00 

Cx 
8 800,00 1,64 

16 Salmão Peixes 33,00 Kg 20 660,00 1,35 

17 Mini Abobrinha Hortaliças 80,00 Cx 8 640,00 1,31 

18 Laranja Frutas 38,00 Cx 16 608,00 1,24 

19 Brócolis Hortaliças 3,50 Kg 160 560,00 1,15 

20 
Tahine 

Molhos 
280,00 

Bld 
2 560,00 1,15 

21 Salsa Hortaliças 1,80 Und 300 540,00 1,10 

22 
Coração da 

alcatra 
Açougue 21,50 Kg 24 516,00 1,06 

23 Tomate Hortaliças 50,00 Cx 10 500,00 1,02 

24 Truta Peixes 23,00 Kg 20 460,00 0,94 

25 Tilápia Peixes 22,50 Kg 20 450,00 0,92 
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3.3 GESTÃO DE MANUTENÇÃO 

Com o intuito de garantir um serviço de qualidade e buscar melhorias em seus 

processos, o tema gestão de manutenção se apresenta de forma relevante. Uma vez realizado o 

levantamento dos equipamentos presentes no restaurante, seguiu-se para sua classificação 

(categorias A, B ou C) segundo critérios específicos estabelecidos e descritos no item 2.3.2. 

Abaixo apresenta-se a Tabela 5com os equipamentos e sua respectiva categoria. 

Tabela 5 – Classificação de equipamentos de acordo com a criticidade. 
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Adega de Vinho COD001 3 2 3 - 3 3 3 C 

Balança  COD002 3 3 1 S 3 2 3 C 

Balcão Self Service  COD003 3 2 2 - 3 3 3 C 

Câmaras de Frios  COD004 3 1 - N - - - A 

Centrífuga de Alimentos  COD005 3 3 2 - 3 3 3 C 

Char boiler com gabinete à gás  COD006 3 2 2 - 3 3 3 C 

Condicionador de Ar  COD007 3 1 - S 2 - - B 

Condicionador de Ar  COD008 3 1 - S 2 - - B 

Condicionador de Ar  COD009 3 1 - S 2 - - B 

Estufa de Salgados COD010 3 3 3 - 3 3 3 C 

Exaustão COD011 2 3 1 N - - - A 

Expositor Resfriado COD012 3 2 2 - 3 3 3 C 

Extrator de Suco Industrial  COD013 3 3 2 - 3 3 3 C 

Filtro de Água  COD014 3 3 3 - 3 3 3 C 

Fogão à gás  COD015 3 3 1 N - - - A 

Forno Industrial 2 câmaras  COD016 3 2 2 - 2 - - B 

Fritadeira à gás  COD017 3 2 1 S 3 2 3 C 

Fritadeira à gás COD018 3 2 1 S 3 2 3 C 

http://spicy.vteximg.com.br/arquivos/ids/165563-1000-1000/CLIMATIZADOR-TERMOELETRICO-PARA-28-GARRAFAS-EASY-COOLER--127V-JC-65G.jpg
http://www.safeshop.com.br/wp-content/uploads/2015/04/balan%C3%A7a-eletronica-urano-pop-z.jpg
file:///C:/Users/Roberto/AppData/Local/Temp/Downloads/IMG_2518.JPG
http://eifel.net.br/images/samples/camara-frigorifica-modular-2-g.jpg
http://www.engefood.com/wp-content/uploads/2014/07/R402_SITE_5.jpg
http://www.alfatecozinhas.com.br/wp-content/uploads/2013/09/CH91-G8.jpg
https://clicarcondicionadobuckect.s3.amazonaws.com/media/cache/f0/6a/f06a6c311999a642951a1d02b770238c.jpg
https://clicarcondicionadobuckect.s3.amazonaws.com/media/cache/f0/6a/f06a6c311999a642951a1d02b770238c.jpg
https://clicarcondicionadobuckect.s3.amazonaws.com/media/cache/f0/6a/f06a6c311999a642951a1d02b770238c.jpg
http://www.rebalcomercial.com.br/fotos/grande/44fg1/extrator-de-suco-aco-inox-bivolt-elea-croydon-0cy-406.jpg
http://www.everest.ind.br/site/softbyeverest/wp-content/uploads/sites/4/2015/03/SoftStarFrente.png
https://images.ssstatic.com/fogao-8-bocas-f08-739171z0-00000031.jpg
https://cdn.awsli.com.br/300x300/56/56124/produto/12424677/8e5ee76709.jpg
https://cdn.awsli.com.br/300x300/56/56124/produto/12424677/8e5ee76709.jpg
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Lavadoura de Louças  COD020 3 2 2 - 2 - - - 

Liquidificador  COD021 3 2 1 S 3 3 3 B 

Liquidificador Industrial  COD022 3 2 1 S 3 3 3 C 

Máquina de Café  COD023 3 2 1 N - - - C 

Microondas  COD024 3 3 3 - 3 3 3 A 

Picador de Carne COD025 3 1 - N - - - A 

Refrigerador Horizontal  COD026 3 1 - S 3 2 3 C 

Refrigerador Plano  COD027 3 3 2 - 3 2 3 A 

Refrigerador Vertical  COD028 3 2 2 - 3 3 3 C 

 

A distribuição dos equipamentos pelas classes se aproxima da distribuição proposta 

por Arese (2003) para que haja um maior comprometimento com os itens da classe A, 

analisados como mais críticos. As faixas de cada classe compreendem:  

- Classe A: 20% 

- Classe B: 25% 

- Classe C: 55% 

A Tabela 6 mostra que existem 6 equipamentos na condição de maior criticidade 

(categoria A). 

Tabela 6– Equipamentos de classe A. 

DESCRIÇÃO CÓDIGO CATEGORIA 

Câmaras de frios  COD004 A 

Exaustão COD011 A 

Fogão à gás  COD015 A 

Máquina de Café  COD023 A 

Picador de Carne COD026 A 

 

Dos equipamentos indicados na tabela acima, foi-se escolhido o primeiro item, 

câmaras de frios, para ser o objeto de estudo para a análise da administração de manutenção 

http://www.pinheiraocozinhas.com.br/imagens/informacoes/maquina-lavar-louca-industrial-ecomax-503-01.jpg
http://spicy.vteximg.com.br/arquivos/ids/166044-1000-1000/SPB-7BKBRB-LIQUIDIFICADOR-SMART-POWER-PRETO-220V.jpg
http://barbosarefrigeracao.com.br/wp-content/uploads/2014/12/295152.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81XunjlAveL._SL1500_.jpg
https://i3.zst.com.br/images/microondas-midea-liva-30-litros-mtag41-photo24281902-12-23-b.jpg
http://www.alfatecozinhas.com.br/wp-content/uploads/2013/10/Manual_refrigeradores-e-freezers-horizontais_alfatec.pdf
http://i.mlcdn.com.br/1500x1500/expositor-freezer-horizontal-2-portas-191lgelopar-ghde-220-202965000.jpg
http://www.casasbahia-imagens.com.br/LinhaIndustrial/Refrigeracao/ExpositoresIlhas/2224091/12909119/Conservador-Refrigerador-Gelopar-GTPC-575PVA-com-Dupla-Acao-com-Prateleiras-Aramadas-2224091.jpg
http://eifel.net.br/images/samples/camara-frigorifica-modular-2-g.jpg
https://images.ssstatic.com/fogao-8-bocas-f08-739171z0-00000031.jpg
https://i.ytimg.com/vi/aYmS4Mcp5Lc/maxresdefault.jpg
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por diversos motivos que vão ser descritos a seguir, além de ser um item de alta criticidade 

(classe A). 

A câmara fria constitui um espaço de armazenagem que apresenta suas condições 

internas controladas por um sistema de refrigeração. Basicamente pode ser encontrada em 

dois tipos, a saber: câmaras de conservação e de congelamento, como visto no item 2.5.1.1. 

Na indústria alimentar, a refrigeração e a conservação são uma das aplicações mais 

delicadas e complexas, porque os alimentos necessitam de tratamentos em diversas 

temperaturas da fase de trabalho para reduzir a probabilidade de proliferação de bactérias 

sobre os insumos.  

Além disso, as câmaras se tornam essenciais no processo de estocagem, visto que 

partindo da classificação ABC de insumos que compõem o estoque do restaurante, são 

responsáveis por armazenar quase 70% dos itens em estoque. Além disso, as câmaras se 

tratam de equipamentos de controle eletrônico cuja manutenção depende de um técnico 

especializado e cujas peças de reposição possuem alto valor agregado (válvulas e sensores), 

assim como podem ter um tempo de entrega alto. Por fim, não se observa nenhum plano de 

manutenção preventivo existente para evitar falhas e anomalias, o que reforça a escolha da 

câmara como objeto de estudo.  

3.4 MODOS DE FALHAS DE COMPRESSORES 

A partir da análise de registros de ocorrências de falhas de compressores em campo, 

além de conhecimento adquirido por meio da leitura de manuais de fabricantes especializados 

e de estudo da bibliografia disponível, é possível destacar as seguintes falhas como sendo as 

mais relevantes em sistemas de refrigeração:  

3.4.1 Retorno de fluido refrigerante 

Essa anomalia se caracteriza por ocorrer com o equipamento em funcionamento e 

compromete a lubrificação dos elementos móveis do compressor, visto que o refrigerante no 

estado líquido se junta ao lubrificante, alterando suas propriedades químicas. Essa falha se faz 

presente quando o superaquecimento do gás na entrada do compressor é demasiadamente 

baixo, ocasionando a manutenção do fluido no estado líquido na sucção do compressor. 
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Por sua natureza detergente, o refrigerante líquido pode favorecer a quebra mecânica 

dos componentes do compressor, já que é capaz de remover todo a camada protetora 

lubrificante, diminuindo a resistência ao atrito entre as partes móveis e o tempo de vida útil do 

compressor. A Figura 8 mostra um exemplo desse tipo de falha.  

 
Figura8 – Desgaste de pistões pelo retorno de fluido. 

Fonte: Silva (2004) 

 Causas: 

1. Válvula de expansão superdimensionada – maior fluxo de refrigerante no 

estado líquido, sobretudo na condição de carga parcial, resultando numa carga excessiva de 

líquido no evaporador e redução drástica da temperatura do gás de saída. 

2. Formação de gelo e presença de incrustações no evaporador – perda da 

eficiência do evaporador (lado ar) pela formação de gelo e incrustações nas aletas, isolando a 

superfície de transferência de calor e impedindo a evaporação do refrigerante. O 

congelamento se deve ao baixo fluxo de ar por meio de uma serpentina de expansão direta. 

3. Distribuição irregular do ar no evaporador – má distribuição de ar ao longo da 

serpentina pode levar a uma irregular temperatura de sucção, acarretando em uma flutuação 

da válvula de expansão e no retorno de fluido refrigerante líquido. 

4. Ajuste do sobreaquecimento (termostático) demasiado baixo – a faixa de 

temperatura de ajuste do sobreaquecimento deve estar entre 6 e 8ºC. 
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5. Baixa carga térmica no evaporador. 

 Efeitos: 

1. Este modo de falha acarreta ineficiência na lubrificação em virtude da 

característica detergente do fluido refrigerante, comprometendo o óleo de lubrificar 

rolamentos e outras partes móveis e ocasionando desgastes prematuros nas peças, presença de 

ranhuras que podem concentrar tensões e podem reduzir o tempo de vida útil do compressor.  

3.4.2 Partida inundada 

 Considerada como sendo responsável pelos casos de maior ocorrência de 

desgaste do compressor (DANFOSS, 2009). Esse fenômeno ocorre quando o compressor 

cessa seu funcionamento e existe a migração do fluido refrigerante ao compressor, devido a 

um gradiente de pressão do óleo do cárter do compressor e o fluido refrigerante, provocando a 

condensação do fluido refrigerante. 

O compressor é a região que compreende as mais baixas temperaturas do sistema, 

visto que por sua composição ser de ferro e de outros metais, ele geralmente é não só o último 

a esfriar em uma parada, como também para aquecer na partida. O fluido refrigerante, em 

forma de vapor e com pressão superior ao óleo do compressor, migra para o compressor e é 

retido em forma de líquido, quando se condensa no local com temperaturas mais baixas 

(compressor). Esse processo se mantém contínuo até que o sistema entre em equilíbrio em 

relação com a temperatura e a pressão do fluido.  

Quanto mais tempo o sistema parado mais refrigerante é condensado, uma vez que a 

mistura óleo e refrigerante se satura e origina uma emulsão, criando uma separação entre eles, 

onde o óleo fica em cima, atraindo cada vez mais refrigerante. A Figura 9 mostra o processo 

em a) o fluido refrigerante começa a migrar para a parte mais fria do sistema. Em b) o vapor 

de refrigerante começa a condensar dentro do compressor e a se misturar com o óleo, 

formando uma emulsão. Em c) conforme ocorre a saturação do óleo, parte do refrigerante se 

separa e forma uma camada abaixo desta emulsão, criando uma camada superior de óleo que 

acaba por atrair mais refrigerante. Essa alta concentração de refrigerante no cárter faz com 

que ao se dar a partida do motor ocorra uma explosão de refrigerante, que acaba por danificar 

os componentes móveis do sistema ou até quebrá-los, além de gerar particulados que 
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contaminarão o óleo lubrificante gerando desgaste prematuro devido a lubrificação 

ineficiente. 

 
Figura 9 – Migração de fluido refrigerante ao compressor. 

Fonte: Adaptado de Danfoss (2009) 

 Causas: 

1. Excessiva carga de refrigerante no sistema 

2. Temperatura do cárter do compressor inferior à do evaporador 

3. Longos períodos com o compressor desligado durante o ciclo normal de 

funcionamento do sistema de refrigeração 

4. Válvula de expansão com mau funcionamento 

5. Compressor instalado num ambiente frio e ventoso 

6. Retorno de fluido refrigerante – o contínuo retorno de fluido refrigerante 

líquido na sucção do compressor provoca o resfriamento do bloco do compressor, 

possibilitando a ocorrência da migração de fluido refrigerante e assim, o fenômeno da partida 

inundada. 

 Efeitos: 

1. Perda de lubrificação nos rolamentos do motor. 

2. Desgaste prematuro e excessivo nas superfícies dos componentes do sistema. 

3. Formação de espuma, oriunda da emulsão óleo e refrigerante, que no caso de 

partida pode ser levada para fora do compressor e comprometer temporariamente a 

lubrificação do sistema até que ocorra o retorno ao compressor. 
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4. Golpe de líquido. 

3.4.3 Golpe de líquido 

Ocorre como uma consequência dos fenômenos retorno de fluido refrigerante e partida 

inundada. Caracteriza-se pela entrada de grande massa de fluido refrigerante na forma líquida, 

misturando-se ao óleo lubrificante e formando uma emulsão dentro do compressor. No 

interior da câmera, o pistão não tem a capacidade de expelir a emulsão num curto intervalo de 

tempo durante a compressão. Isso porque o compressor é concebido para trabalhar com 

refrigerantes na forma de vapor, mas não líquido. Portanto, acarretará no fenômeno golpe de 

líquido.  

As partes móveis do compressor são danificadas pelo bombeamento de refrigerante 

líquido, já que sendo uma massa sólida, pode dobrar a válvula de aspiração, pode remover a 

lubrificação do cilindro, pode defletir a válvula de descarga com a subida do pistão sob o 

cilindro e por fim, pode esmagar os pistões em seu movimento ao chocar-se com pedaços do 

disco da válvula de descarga. As Figuras 10 e 11 abaixo ilustram os danos ocasionados pela 

falha. 

 

Figura 10 – Danos na válvula devido ao golpe de líquido. 

Fonte: Silva (2004) 
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Figura 11 – Danos resultantes de um golpe de líquido 

Fonte: Silva (2004) 

 Causas: 

1. Excesso de fluido refrigerante 

2. Válvula de expansão muito aberta 

3. Evaporador sujo ou congelado 

4. Tubulações dimensionadas incorretamente 

5. Temperatura de condensação muito baixa 

 Efeitos: 

1. Válvulas de sucção e de descarga danificadas 

2. Deposição de partículas ferrosas no sistema 

3. Problemas de lubrificação 

4. Avarias no virabrequim, pistão e no cilindro do compressor 

3.4.4 Superaquecimento excessivo 

Os compressores operam normalmente aquecidos em virtude do calor proveniente do 

motor, das fricções internas e do ciclo de compressão como um todo, incluindo as trocas de 

calor inerentes a ele. Quase sempre situações externas criam cenários em que os parâmetros 
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previamente projetados para a utilização dos compressores não são respeitados e, assim, 

verificam-se os efeitos de superaquecimento nos compressores.  

A elevação da temperatura de descarga nos cilindros e nas válvulas de descarga 

do compressor são fatores que identificam alguma alteração na operação de projeto. Ele 

ocorre normalmente quando se opera com uma elevada taxa de superaquecimento do vapor de 

fluido refrigerante na sucção. Com o aumento da temperatura no interior da câmara, a 

viscosidade do óleo é afetada, assim como a lubrificação entre o pistão e o cilindro, como 

consequência da diminuição da resistência da camada lubrificante. Assim, podem ser geradas 

partículas sólidas provenientes do contato metal-metal que se acumulam no óleo, 

comprometendo ainda mais a lubrificação (Figura 12). Além disso, o óleo superaquece ao 

passar na válvula de descarga, deixando resíduos que, ao longo do tempo afetam 

consideravelmente o funcionamento da mesma. Segundo Giuliani (2013), as temperaturas de 

descarga em refrigeradores domésticos estão entre 70 e 80ºC. Quando a temperatura atinge 

110ºC o grau de deterioração é acentuado. 

 

Figura 12 – Válvulas carbonizadas em virtude do superaquecimento excessivo  

Fonte: Silva (2004) 

 Causas: 

1. Baixa carga de fluido refrigerante – redução do fluxo de refrigerante abaixo do 

limite especificado por projeto. 

2. Válvula de expansão subdimensionada ou com defeito – redução do fluxo de 

fluido refrigerante. 
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3. Alta razão de compressão – baixa pressão de sucção e alta pressão de descarga. 

4. Restrição na linha de fluido refrigerante.  

5. Avaria no ventilador do condensador – transferência insuficiente derefrigerante 

para o ar. 

6. Avaria no condensador – presença de gelo, sujeira e incrustações na serpentina 

do condensador, impossibilitando a troca de calor com a água.  

 Efeitos: 

1. Perda de viscosidade do óleo  

2. Problemas de lubrificação 

3. Desgaste prematuro das peças móveis, como no caso do pistão (desgaste por 

expansão térmica) 

4. Quebra de palhetas de sucção e de descarga do compressor 

5. Superaquecimento do compressor 

6. Válvulas carbonizadas  

3.4.5 Problemas de lubrificação 

As principais funções dos lubrificantes em suas diversas aplicações, sejam elas para o 

controle do atrito, para o controle do desgaste entre superfícies, para o controle da 

temperatura, para a remoção de contaminantes e impurezas, podem causar uma série de 

problemas em equipamentos.  

A perda de óleo consiste numa barreira ao retorno do óleo ao cárter do compressor, 

impedindo a correta lubrificação e o arrefecimento suficiente e resultado na geração de calor e 

no desgaste dos componentes do sistema. 

Conforme visto anteriormente, todas as falhas citadas acarretam problemas de 

lubrificação. A diluição do óleo ocasionada pela afinidade do óleo com o fluido refrigerante 

líquido durante longos períodos de paradas do sistema faz com que ocorra uma deficiência de 
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lubrificação. A diminuição da viscosidade resultante do superaquecimento excessivo na 

entrada da válvula de sucção ocasiona desgaste demasiado entre as superfícies de mancais e 

carbonização do óleo. Além disso, problemas de projeto podem gerar comprometimento na 

lubrificação, a saber, longos períodos de funcionamento em carga mínima, dificultando o 

retorno do óleo lubrificante; projeto inadequado de tubulação, no qual o óleo fica preso nas 

linhas de trabalho, dificultando sua volta ao compressor e entupimento do filtro de óleo. 

As figuras abaixo mostram exemplos de problemas oriundos da perda de capacidade 

de lubricação, um indicador essencial da saúde do compressor e do circuito de refrigeração 

como um todo. Na Figura 13, verifica-se o desgaste de metal e a formação de carbono, na 

cavidade do cilindro. Enquanto que na Figura 14, expõe-se o desgaste agressivo, com 

significativa perda de material e contaminação do óleo. 

 
Figura 13 – Cavidade do cilindro com deficiência de lubrificação 

Fonte Danfoss (2010) 

 
Figura 14 – Desgaste sofrido pelas partes móveis do compressor  

Fonte: Danfoss (2010) 
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 Causas: 

1. Falta de fluido refrigerante – em virtude de vazamentos ao longo das linhas de 

trabalho. 

2. Dimensionamento incorreto da tubulação – falta de inclinação da linha de 

sucção em direção ao compressor, além de inclinação com sentido oposto em tubulação 

horizontais, seleção incorreta do diâmetro da linha de sucção e má disposição de sifões de 

óleo na saída dos evaporadores, inviabilizam o retorno do óleo com o fluido ao longo do 

sistema. 

3. Falta de separador de óleo na linha de descarga – com o intuito de evitar a 

migração de óleo para o condensador. 

4. Perda de compressão excessiva 

5. Superaquecimento excessivo – devido ao baixo fluxo de fluido refrigerante ao 

longo do sistema de refrigeração. 

6. Partida inundada – em temperaturas muito baixas, a miscibilidade do óleo e do 

refrigerante diminui, ocorrendo a formação de duas fases imiscíveis, na qual o óleo pode ser 

levado juntamente com o fluido durante a partida, comprometendo a lubrificação do sistema.  

7. Ciclagem curta – número excessivo de partidas dificulta a circulação do 

refrigerante pelo sistema de refrigeração e impede o retorno do óleo em quantidade suficiente 

ao compressor. 

8. Retorno de fluido refrigerante – durante o funcionamento do sistema o baixo 

superaquecimento na sucção do compressor pode acarretar na manutenção do refrigerante no 

estado líquido e na perda de lubrificação dos componentes móveis. 

 Efeitos: 

1. Travamento do compressor – danos nos pistões, nos cilindros e nas placas de 

válvulas. 

2. Ausência de óleo no cárter do compressor – comprometimento na lubrificação 

do virabrequim e de outras partes móveis. 
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3. Aumento da geração de calor – superaquecimento excessivo das peças pela 

falta de óleo. 

3.5 ANÁLISE DE FMEA PARA COMPRESSORES ALTERNATIVOS 

A aplicação da ferramenta FMEA em compressores alternativos tem como finalidade 

o estudo dos modos de falhas que podem existir num sistema de refrigeração, identificando 

suas causas e seus efeitos. Tendo um banco de dados das anomalias do sistema, é possível que 

seja elaborado um plano de manutenção preventivo e preditivo. Essa análise origina 

parâmetros de confiabilidade para melhorar o monitoramento de modo a evitar falhas e 

minimizar sua propagação.  

O estudo em questão surgiu da verificação de registros de ocorrências de falhas de 

compressores em campo, de conhecimento adquirido por meio da leitura de manuais de 

fabricantes especializados e de estudo da bibliografia já citada. Os principais modos de falha 

foram obtidos de manuais técnicos que permitiram a obtenção de um banco de dados. 

Conforme mencionado no item 3.4, o trabalho aborda somente os mais relevantes dos 

modos de falhas que ocorrem em compressores alternativos, já que estes são responsáveis por 

maiores índices de incidência de anomalias no sistema de refrigeração. 

Pode-se associar a cada modo de falha um grau de severidade, permitindo a equipe de 

Engenharia à adoção de medidas necessárias para o controle da falha considerada como sendo 

mais prioritária. Abaixo é apresentada a Tabela 7 relacionando a cada conceito um 

índice/faixa de índice, sendo maior a gravidade da falha com o valor do índice crescente. 

Tabela 7 – Índices de severidade. 

ÍNDICE CONCEITO 

1 Falha de menor importância, na qual o efeito quase não é percebido. 

2 a 3 
Provoca a redução de desempenho e o surgimento gradual de 

ineficiência. 

4 a 5 
O equipamento sofrerá degradação progressiva, ineficiência moderada 

e queda de rendimento (problemas para cumprir sua função). 

6 a 8 O equipamento não cumpre sua função, baixa eficiência. 

9 a 10 
Falhas catastróficas (interrupção do sistema), podendo ocasionar 

danos de bens e pessoas 

Fonte: Adaptado de Bassetto (2007) 
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No Anexo I, encontram-se as tabelas do FMEA elaborado para compressores em 

sistemas de refrigeração à vapor adaptado de BASSETTO (2007). 

A Figura 15 ilustra um esquema da montagem de uma câmara fria, seus componentes, 

linhas de trabalho e válvulas de controle e de segurança.  

  
Figura 15 – Distribuição dos equipamentos de uma câmara frigorífica real.  

Fonte: Adaptado de Bassetto (2007) 

A seguir é mostrado o esquema da tubulação (Figura 16) representativa da linha de 

trabalho que une o evaporador ao compressor. As linhas de sucção e de líquido devem ser 

projetadas de maneira a oferecer a menor resistência ao fluxo de refrigerante e a perda de 

carga. A seleção das tubulações ocorre por meio de tabelas, que partindo da capacidade 

frigorífica do sistema, associa a um valor de bitola das tubulações.  
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Figura 16 – Isométrica da tubulação de uma câmara frigorífica. 

Fonte: Adaptado de Heatcraft Worldwide Refrigeration(2015) 
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4 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Este trabalho surgiu do desafio em propor um processo de manutenção em um 

restaurante do tipo self service. Com o intuito de minimizar os custos e impedir interrupções 

na cadeia produtiva, o trabalho objetiva buscar uma mudança no paradigma atual, na qual 

poucas empresas de pequeno e médio porte se preocupam com a gestão de manutenção de 

equipamentos. 

A partir de um estudo do tema de manutenção e da aplicação de práticas de 

classificação de equipamentos e de estoque, salientou-se a importância da câmara fria dentro 

do processo produtivo no estabelecimento em estudo. 

Ao longo do texto foi realizado um estudo baseado na literatura disponível das 

principais falhas de compressores em um sistema frigorífico, seus modos de falhas, assim 

como suas ocorrências. O motivo da escolha do compressor como equipamento da câmara fria 

a ser estudada deveu-se ao seu alto custo de reparo e de manutenção, além de sua alta 

complexidade. 

Ainda foi desenvolvido um estudo dos modos de falhas com o emprego da ferramenta 

indicadora de confiabilidade e de qualidade FMEA, Análise de Modos e Efeitos de Falha. Foi 

possível, assim, prever as causas e os efeitos dos modos de falhas e tomar medidas para evitar 

ou minimizar sua ocorrência.  

Concluiu-se que o FMEA trata-se de uma ferramenta fundamental na busca da 

identificação de causas fundamentais para estabelecer contra medidas adequadas para os 

modos de falhas.  

 

Como perspectiva de um estudo futuro cabe um estudo mais criterioso dos dados de 

campo com uma melhor base de dados e de análise, além de informações mais precisas sobre 

a instalação e a operação do sistema de refrigeração. Essa tarefa é recomendada a ser 

elaborada por um responsável por operação e manutenção e deve levar em conta diversas 

variáveis, a saber, condições de operação do sistema, local e modo e de instalação dos 

componentes e detecção de anomalias.  
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Ainda como uma proposta de um projeto futuro, sugere-se a definição de uma 

estratégia adequada de manutenção, na qual incluem 4 etapas, a saber, tarefas de inspeção, 

tarefas de troca de peças, tarefas de revisão/reparo e por fim, plano de manutenção (ARESE, 

2003).  

As listas de inspeção incluem não só os itens a inspecionar, os pontos do equipamento 

a inspecionar e os métodos de inspeção, assim como os parâmetros a serem medidos e de 

avaliação, os dispositivos de medição e as condições de utilização dos equipamentos (rotação, 

carga e temperatura). É essencial que ocorra uma padronização nessa fase para a 

confiabilidade dos resultados gerados.  

Os padrões de troca e de revisão devem ser eficazes na avaliação do estado de 

degradação das peças, no registro de resultados e na definição de padrões de precisão e de 

ajustagem. Para Arese (2003), os padrões devem se basear nos manuais de fabricante, na 

experiência dos responsáveis pelo setor de manutenção e nos resultados reais.  

Já na etapa de planejamento de ações, deve ser definido um plano de preventiva na 

qual a ação de reparo e suas frequências seriam estabelecidas pelo grupo de Engenharia 

(ARESE, 2003). Além disso, acrescenta-se um plano de preditiva cujas medidas são tomadas 

partindo do histórico de equipamentos e dos manuais técnicos dos fabricantes em intervalos 

regulares, menores que a vida útil das partes envolvidas.  
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6 APÊNDICE 

I – FMEA de compressores herméticos alternativos 

 

Figura 17– FMEA de Retorno de fluido refrigerante. 

 

 

Figura 18 – FMEA de Partida inundada. 
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Figura 19 – FMEA de Golpe de líquido. 

 

 
Figura 20 – FMEA de Superaquecimento excessivo. 
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Figura 21 – FMEA de Problemas de lubrificação. 

 

 


