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E ntre os temas abordados no en-
contro sobre Normas Regula-
mentadoras (NRs), realizado em 

fevereiro em São Paulo, estavam:
• A volta da CTPP (Comissão Triparti-

te Paritária Permanente);
• Participação do Ministério Público 

nos processos de revisão; 
• O direito de recusa ao trabalho, pelo 

profissional, ao perceber alto risco de 
acidente; 

• Revisão e republicação das NRs 12 
e 18; 

• A nova NR1 (que agora dispensa de 
PPRA e PCMSO para empresas de ris-
co 1 e 2 e também incorporará o GRO 
– Gestão de Riscos Ocupacionais)

• Apresentação das novas: NR3, 
NR12, NR24, NR18 (PCMAT para PGR);

• A baixa da qualidade da mão de 
obra do Setor de Construção Civil. 

Um dos palestrantes, o auditor fiscal 
do trabalho da Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego no Esta-
do de São Paulo (SRTE-SP), Gianfran-
co Pampalon, ressaltou o impacto das 
normas às pessoas e empresas. ‘’Acre-
dito que a harmonização, simplificação 
e desburocratização são os três pilares 
do processo de revisão das NRs.’’

Outro profissional a se apresentar, o 
coordenador-geral de Relações do Tra-
balho e Sindical da CNSaúde e coorde-
nador da Bancada Empresarial da CTPP, 
Clóvis Veloso de Queiroz Neto, afirmou 
que a partir de agora o Programa de Ge-
renciamento de Riscos integrará todas 
as NRs. 

Organizado pelo Instituto Trabalho e 
Vida em parceria com a Revista Cipa, 
o evento reuniu representantes de or-
ganizações públicas (SRTE, MTE-SP 
e Crea), sindicatos e associações (Sin-
tesp, Seconci, Sintracon, ABRESST, etc) 
e empresas, como Scanmetal, Perame 
Telas, entre outras.

Seminário: Os fundamentos e impactos das novas NRs
destacou a segurança no trabalho



3 
CordaNews 19 | Janeiro, fevereiro e março de 2020  |  Notícias

3 
CordaNews 19 | Janeiro, fevereiro e março de 2020   |  Entrevista

1. De forma geral, como acontece o tra-
balho de inspeção em aerogeradores do 
setor eólico?

 Atividades de inspeções em aerogera-
dores do Setor Eólico ocorrem em diver-
sas fases, com distintos procedimentos de 
qualidade:

• Auditorias e inspeções para certifica-
ção de materiais e fornecedores seguin-
do critérios de projeto de engenharia dos 
itens constituintes em toda extensa lista 
(Memorial Descritivo de Materiais);

• Controle de qualidade de recebimen-
to, inspeções por amostragem de acordo 
com normas (como a ISO 9001), ensaios 
de laboratório (resinas, tintas, adesivos, 
reforços) e inspeções visuais. documen-
tação criteriosa (logística/números de lote 
para rastreabilidade/Iitegridade de emba-
lagens, laudos de análise, etc.);

• Controle de qualidade de processo: 
(pesagens, pré-preparo e dosagem de re-
sinas e aditivos, inspeção visual de moldes 
e dispositivos, inspeção criteriosa na de-
posição correta dos reforços e materiais de 
núcleo como localização e posicionamento 
dos tecidos em estrito acordo com o pro-
jeto;

• Controle de qualidade no processo 
(Cont.): checagem visual e via acústica dos 
filmes de fechamento de processo de infu-
são a vácuo;

• Checagens de temperatura da resina, 
controle de níveis de pressão a “vácuo” 
nas linhas de abastecimento e inspeções 
visuais de preenchimento de Resina;

• Inspeções visuais nas etapas de reti-
rada do filme plástico, posicionamento e 
checagem visual das longarinas e reforços. 
Checagem das etapas de adesivagem es-
trutural das cascas;

• Nas etapas finais de montagem e aca-
bamento, são inspecionados, visualmente, 
a integridade de união das cascas e junção 

Você sabe como é a atividade de inspeção em aerogeradores do Setor Eólico?
Na entrevista a seguir, o diretor técnico da Global Composites Waldomiro
Sebastião Moreira, engenheiro químico e de segurança do trabalho, revela
um pouco dessa realidade

da raiz da pá, também ocorre inspeção vi-
sual  de continuidade elétrica dos circuitos 
para-raios;

• Inspeções acústicas e de ultrassom são 
efetuados em escala laboratorial;

• Etapas de certificação para entrega são 
Inspecionados visualmente: acabamen-
to superficial, proteção dos “Prisioneiros” 
de fixação, Proteção na raiz da pá “Close-
-Out”.

2. Fale sobre a relação inspeção / En-
saios Não Destrutivos / Acesso por Corda 
/ Aerogeradores?

Existe um longo caminho a ser percorri-
do no sentido de avanços tecnológicos em 
Ensaios Não Destrutivos, devido à carac-
terística ímpar dos materiais compósitos 
quanto à repetitividade e interpretação 
das leituras de análise END. Compósitos 
são constituídos por lâminas heterogêne-
as: O material é classificado como “aniso-
trópico – diferentes propriedades confor-
me o sentido das laminas” ocasionando, 
via de regra, perda de energia ultrassônica 
por espalhamento e atenuação por absor-
ção. Polímeros são materiais cuja microes-
trutura propicia uma alta perda de energia 
ultrassônica por absorção (conversão de 
energia mecânica em calor), além de ou-
tras dificuldades como acesso dos trans-
dutores em função de geometria complexa 
da pá e componentes internos.

Os desafios, entretanto, vêm sendo ex-
plorados intensamente graças às inicia-
tivas  da Abendi, Alamaco e de players 
produtores com grande expertise no tema 
Compósitos e END. Em relação a inspeções 
em campo, muito se tem evoluído com uti-
lização de drones via filmagens e fotos em 
alta definição, além, é claro, de inspeções 
visuais por acesso por cordas sob legisla-
ção NR35 “Trabalho em Altura”, eventual-
mente concomitante com NR33  “Trabalho 
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em Espaço Confinado” em atividades no interior da Nacele.
A mesma premissa é válida para reparos estruturais ou 

cosméticos das pás e outros componentes do aerogerador 
quanto ao acesso em altura.

3. Como está a demanda de trabalho para inspecionar es-
ses equipamentos?

Há enorme demanda em atividades de Inspeção em cam-
po desses equipamentos e constam em contrato do forneci-
mento, exigindo enorme infraestrutura de logística, pessoal 
e conhecimento técnico para manutenções previstas ou não.

4. Existe pessoal qualificado (tanto em END como em AC ) 
para trabalhar na área? 

Segundo nos consta, o número de técnicos qualificados 
para manutenção de Aerogeradores, em campo, é bem res-
trito em número e capacitação; e o uso de ENDs em também 
é mínimo (Aplicado apenas em Concessionárias no Exterior).

5. Qual a sua opinião sobre a certificação profissional 
como fator de confiabilidade no trabalho?

Diria que é fundamental a certificação profissional, tanto no 
aspecto da confiabilidade no trabalho como na garantia da 
qualidade e em questões de segurança.

6. Quais são as expectativas de crescimento do setor eólico?
Segundo dados de renomadas associações locais e Inter-

nacionais, o crescimento do setor eólico supera os dois dígi-
tos anualmente, contribuindo para a redução da emissão de 
CO e do aquecimento global. Além disso, o segmento ten-
de a ser mais competitivo versus sistemas convencionais de 
geração de energia, por crescimento orgânico sustentável e 
com economia de escala. Pás cada vez maiores geram mais 
energia e com menor custo por Kw gerado sobre o custo total 
investido.

7. Qual a sua opinião sobre o papel da Abendi como insti-
tuição voltada a disseminar o uso correto de ENDs e à certi-
ficação de profissionais?

O papel da Abendi é, sem sombra de dúvida, fundamen-
tal tanto na exploração quanto na expertise dos métodos de 
END. Também exerce um importante trabalho em prol da 
Certificação como Garantia de aplicação de procedimentos 
normativos.

8. Quais os principais desafios da área, em termos de cres-
cimento?

O segmento eólico tem vital dependência de políticas go-
vernamentais de longo prazo; quanto à concessão de explo-
ração de energia renovável além, é claro, ao suporte finan-
ceiro;  uma vez que instalações e linhas de distribuição são 
extremamente onerosas e com retorno de investimento no 
mínimo de médio prazo, entre 15 a 20 anos.
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Ancoragem de aço fundido? Cuidado!

Já há muitos anos assistimos o mercado 
brasileiro absorver diversos novos fabrican-
tes de ancoragens Tipo A, conhecidas tam-
bém como “Esperas de Ancoragem”, “Anco-
ragem predial” ou, simplesmente. “olhais de 
ancoragem”. Como ocorre com uma grande 
parte da indústria nacional, esses novos fa-
bricantes são pressionados por uma guerra 
de preço causada, em grande parte, por eles 
mesmos e o caminho que a maioria esco-
lheu para redução de custos é um que tem 
nos preocupado bastante.

Acredito que muitos tenham escutado 
os termos “Fundido” e “Forjado” diversas 
vezes antes. Para quem tem mais intimi-
dade com processos de fabricação e quem 
costuma comprar materiais de aço e ligas, 
sabe que produtos fundidos costumam le-
var má fama. Mas por quê?

Para esclarecer o problema, precisamos 
entender um pouco como esses processos 
produtivos se diferenciam.  Peças fundidas 
são fabricadas aquecendo-se o metal ou 
a liga, ultrapassando seu ponto de lique-
fação e vazando-o em um molde de fun-
dição no formato da peça a ser fabricada. 
Esse processo pode gerar diversas des-
continuidades no material como bolhas, 
porosidades, rechupes e inclusões. Na 
fundição, a probabilidade de ocorrência de 
defeitos metalúrgicos é grande e torna-se 
necessária a utilização de ensaios para de-
tectar esses problemas, o que pode enca-
recer o produto final, quando comparado 
ao forjamento. Mas se desconsiderarmos 
os ensaios necessários, para o controle da 
qualidade, o valor cai drasticamente em 
relação às peças forjadas, mas traz uma 
grande preocupação!

Peças forjadas são fabricadas partin-
do-se de lingotes. Nesse caso específico, 
lingotes de aço. O forjamento pode ser 
feito a quente (acima da temperatura de 
cristalização) ou a frio.  A escolha depen-
de das características da peça, como ma-
terial, dimensões, etc. No caso dos olhais 
da empresa Dois Dez, o processo utiliza-
do é a quente. No forjamento a quente, os 

Por: Christian Camara
Diretor executivo da empresa Dois Dez Industrial. 
Profissional de acesso por corda N3, Instrutor de 
acesso por corda e resgate em altura. Examinador, 
consultor de acesso por corda e um dos autores do 
manual de acesso por corda pela Abendi. Técnico 
Rigger pela NSL/EAL-UK, especializado em mon-
tagem e remoção de plataformas de petróleo. Cer-
tificação em técnicas de segurança do trabalho pela 
EVOLVE e IOSH – UK. Certificado em processos 
de Análise Preliminar de Riscos pela Shell/Vocam. 
Primeiros Socorros avançado pela BP, NOGEPA e 
UKOOA. Auditor Interno ISO-RAC.

lingotes são aquecidos a uma temperatu-
ra muito inferior ao ponto de liquefação 
e, aplicando-se forças de compressão, o 
material é conformado.  Nesse processo, 
empregam-se prensas e ferramentas que 
garantem o formato da peça final, chama-
do de matrizes ou estampos. O trabalho 
garante uma “compactação do material”, 
ou seja, um refinamento dos grãos, con-
ferindo ao material mais resistência e alta 
ductilidade. A probabilidade de ocorrência 
de defeitos é bem menor do que na fun-
dição, pois se o lingote de aço possuía 
algum defeito, o processo de forjamento 
tende a eliminar eventuais defeitos prove-
nientes do lingote. 

Um fator determinante na definição da 
resistência mecânica superior das pe-
ças forjadas é que durante o processo de 
conformação ocorre um direcionamento e 
uniformização das fibras compostas pelos 
grãos do material. Já no material fundido, 
os grãos se acomodam de forma irregular, 
dependendo muito da forma da peça, dos 
métodos de fundição e do resfriamento.

Um artigo da Universidade de Toledo 
em Ohio, nos dá alguns números interes-
santes:

• Partes forjadas possuem 26% a mais 
de resistência a tração do que peças fun-
didas. Dessa forma obtemos peças que 
possuem capacidade de carga significan-
temente superior.

• Partes forjadas possuem 37% a mais 
de resistência a fadiga. Isto se refere ao 
carregamento contínuo da peça. Em ou-
tras palavras, uma peça forjada possui 
vida longa.

• Peças fundidas possuem apenas 66% 
da força de escoamento do que peças for-
jadas. O limite de escoamento é o indica-
dor onde a peça começa a deformar antes 
de romper.

• Peças forjadas tiveram 58% de redu-
ção em sua área durante testes de rup-
tura. Peças fundidas tiveram apenas 6% 
de redução dando poucos sinais de que a 
peça iria romper.
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Já que estamos falando de equipamentos de segurança, você não prefe-
riria ver a ancoragem deformar antes de vê-la rompendo? Melhor deixar as 
surpresas para lá. Ancoragens fundidas dão pouco ou nenhum sinal antes 
do rompimento completo. Além disso, diversos procedimentos de segu-
rança, como Ensaios Não Destrutivos, deveriam ser adotados para esses 
métodos de produção, mas não estão sendo utilizados. 

Para exemplificar melhor, vejam alguns exemplos da indústria automobi-
lística que produz rodas de liga tanto forjadas quanto fundidas. O mercado 
paralelo de rodas fundidas, com preços muito abaixo de rodas de marcas 
conhecidas, tem ganhado muito espaço justamente pelo valor atrativo, mas 
as consequências são essas na figura 1.

 Já as rodas produzidas através do processo de forja, se comportam de 
maneira muito diferente (figura 2).

]Como podemos ver, peças fundidas podem falhar drasticamente sem 
dar sinais (figura 3).

Peças forjadas, além de possuírem propriedades mecânicas muito su-
periores, nos dão diversos sinais antes da ruptura, alongando e esticando 
dentro da tolerância de deformação plástica (figura 4).  

Conclusão
Quando o assunto é segurança e a vida de pessoas, economia e redu-

ção de custos, sem estudos técnicos, não podem ser considerados antes 
da preocupação com a qualidade do que estamos adquirindo. Ao comprar 
dispositivos de ancoragem, consulte a opinião de um profissional especia-
lizado no tema.

Links com informações importantes:
https://doisdez.com.br/?utm_source=Artigo&utm_medium=Revista_

Abendi&utm_campaign=a%C3%A7o_fundido_forjado
https://sindiforja.org.br/forjamento/comparando-processos/
https://blog.cmworks.com/forging-vs-casting-which-is-better/
https://www.forging.org/uploaded/tinymce/media/Fatigue.pdf
https://www.tornibras.com.br/forjado.html
https://www.alllifting.com.au/blogs/news/how-often-do-you-need-you-

-lifting-gear-inspected
https://www.osha.gov/doc/engineering/images/2014_r_05/2014_r_05_

fig33.jpg
https://www.carthrottle.com/post/what-is-it-that-makes-fake-wheels-

-so-potentially-dangerous/
https://factor55.com/wp-content/uploads/2017/03/Hook-test-by-
SuperWinch.jpg

Figura 01

Figura 02

Figura 03

Figura 04
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Instalações Autorizadas para Acesso por Corda

A7 Treinamentos & Serviços
 Rio das Ostras (RJ) 

(22) 2764-5546
administrativo@a7br.com

ALTIPLANO
Rio de Janeiro (RJ) 
(21) 3178-6275

atendimento@altiplanotreinamentos.com.br

CERRO – CT IBEX
Curitiba (PR)

(41) 3093-5877
treinamentos@cerro.eng.br

CT ROPE
Canoas (RS)

(51) 3032-1219
treinamento@gruporope.com

NR Treinamentos
Blumenau (SC)

(47) 3330-8427
daniela@nrtreinamentos.com.br

PRÓ SAFE
Valinhos (SP)

(19) 3929-5183
prosafe@prosafe.srv.br

TASK ACADEMY
Votorantim (SP)
(15) 3034-8000
task@taskbr.com

Clique aqui e solicite 
um contato do nosso 

consultor.

7 
CordaNews 19 | Janeiro, fevereiro e março de 2020  |  Instalações

abendicorda.com.br

https://forms.rdstation.com.br/profissionais-de-corda-cadastro-de-recertificacao-a2fa71a662f81b76231d-html
http://www.abendicorda.org.br/#certificacao
http://www.abendicorda.org.br/#certificacao
http://www.abendicorda.org.br/#certificacao
http://www.abendicorda.org.br/corda_news.php
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 Sócios Patrocinadores

VENHA PARA A ABENDI E ESTEJA EM CONTATO COM AS PRINCIPAIS 
TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DAS ÁREAS DE ENSAIOS

NÃO DESTRUTIVOS E INSPEÇÃO DO BRASIL, TORNE-SE UM SÓCIO!
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