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INTRODUÇÃO
Em 1905 a cidade de Brockton, 
Massachusetts testemunhou uma 
explosão que foi responsável por 
devastar uma enorme área comercial e 
colocar abaixo um prédio inteiro 
pertencente à fábrica de sapatos R.B. 
Grover, causando 58 fatalidades em um 
incidente que ficou conhecido como 
Grover Shoe Factory Disaster (Figura 1). 
A causa: uma falha catastrófica na 
caldeira da planta de fabricação.

Como resultado, a American Society of 
Mechanical Engineers (ASME) criou, em 

1907, a sua primeira norma 
regulamentadora, visando a segurança 
na operação e inspeção de vasos 
pressurizados. 

Em 1919, foi a vez da cidade de Boston, 
coincidentemente também em 
Massachusetts, sofrer seu desastre 
particular em um evento que ficou 
conhecido como Boston Molasses 
Disaster (Inundação de Melaço de 
Boston; Imagem de capa). Um tanque de 
armazenamento contendo 
aproximadamente 8.700.000 litros de 
melaço rompeu-se, causando uma onda 
estimada em 8 metros de altura com 
uma velocidade de 56 km/h. Vinte e uma 
fatalidades ocorreram nessa ocasião. Ao 
longo dos anos, as diretrizes de 
fabricação, operação, inspeção e 
manutenção de peças e equipamentos 
foram sendo aperfeiçoadas no intuito de 
se minimizar as probabilidades de falha 
nos ativos industriais. 

Entretanto, esse tipo de ocorrência ainda 
está presente nos tempos atuais. A 
NASA (National Aeronautics and Space 
Administration), famosa agência 
americana, conhecida por operar dentro 
dos mais rigorosos padrões de 
qualidade, perdeu dois de seus ônibus 
espaciais devidos a acidentes causados 
por falhas: em 1986 (Figura, 2) um anel 
de vedação no ônibus espacial 
Challenger causou a falha de contenção 
do tanque de combustível. 

Em 2003, o ônibus espacial Columbia 
sofreu desintegração total durante a 

reentrada devido a falha de uma parte do 
isolamento térmico. Quatorze vidas 
foram perdidas nesses dois episódios.

Já em 2018, a empresa norte americana 
Space X em conjunto com a Northrop 
Grumman perderam o satélite Zuma 
avaliado em 3 bilhões de dólares devido 
a uma falha no mecanismo de liberação 
do equipamento. Mesmo empresas com 
um elevado perfil de operações não 
estão isentas da ocorrência de falhas em 
seus equipamentos, portanto o esforço 
para compreender os fenômenos que 
levam a causa raiz de tais eventos é uma 
busca incessante e a SGS possui um 
corpo técnico altamente qualificado para 
esse trabalho. 

Os engenheiros da SGS vêm atuando na 
mais variada gama de casos ligados a 
análises de falhas, sempre com 
resultados positivos junto a seus 
clientes. 
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Figura 1 - Fábrica de Sapatos Grover

Figura 2 - Pluma de vazamento no 
ônibus espacial Challenger

Fábrica antes do acidente

Área afetada após expolsão

Fonte: Boston Public Library (2018)

Fonte: NASA (1986)



MÉTODOS
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O conceito de falha é uma definição 
abrangente e pode ser devidamente 
adaptado a qualquer área do 
conhecimento. De forma geral, a 
definição de falha pode variar de um 
rendimento insatisfatório de um 
equipamento até a quebra de um 
componente.

O American Petroleum Institute (API), 
por exemplo, no escopo da norma API-
580 define falha como “perda da 
capacidade de contenção de fluído ou a 
terminação total dessa capacidade em 
um equipamento”. O engenheiro Rodrigo 
Metler da SGS define falha como “um 
evento que resulta na impossibilidade de 
operação de uma peça, componente ou 
sistema, sendo que uma fratura é 
usualmente o mais sério tipo de falha e 
pode levar a um resultado desastroso”. 
Fica evidente, portanto, que existem 
diversos tipos de falhas e dentro do 
campo Mecânico-Químico-Metalográfico 
(MQM) é importante atentar a duas 
definições:
¡ Tipo de Falha
¡ Causa de Falha

TIPO DE FALHA

Diz respeito a natureza da falha, que 
pode ser metalúrgica/química, mecânica 
ou operacional/ambiental. As falhas 
metalúrgicas ou químicas são 
decorrentes de alterações na estrutura 
ou composição química de um material, 
as falhas mecânicas são resultado de 
processos físicos que envolvem 
transferência de energia mecânica e as 
falhas operacionais estão ligadas ao uso 
de um equipamento ou peça em 
condições para as quais não foram 
construídos. Todos os tipos de falhas têm 
a sua causa atrelada.

CAUSA DA FALHA

Todos os tipos de falhas têm a sua causa 
raiz e listar todas elas, é um trabalho 
técnico e extenso por natureza, mas 
algumas das causas mais comuns 
relacionadas aos tipos de falhas são:
¡ Metalúrgica ou Química: Corrosão 

galvânica, sensitização por adição de 
calor etc.

¡ Mecânica: Fadiga, cavitação, 
pressurização em excesso etc.

¡ Operacional ou Ambiental: Erosão 
ambiental, corrosão atmosférica, erros 
de utilização etc.

Para determinar satisfatoriamente um 
tipo de falha e suas possíveis causas, 
uma análise de falhas é necessária e 
essa é feita em cinco frentes: qualitativa, 
visual, estrutural, química e física 
(Figura3).

VISUAL

ESTRUTURAL

ANÁLISE
DE FALHAS

QUALITATIVA

FÍSICAQUÍMICA

Figura 3 - Frentes de investigação de uma análise de falhas

ANÁLISE QUALITATIVA

O primeiro passo antes de realizar qualquer tipo de análise laboratorial é levantar o 
histórico de operações e condições de utilização do equipamento ou peça que 
apresentou a falha. Todas as características de operação são documentadas, assim 
como parâmetros de projeto, design, resistência dos materiais ou análise de 
elementos finitos (FEA), de forma a fornecer base para um planejamento adequado de 
análise de falhas e os ensaios mais apropriados a serem realizados pela equipe do 
laboratório. Existem várias metodologias utilizadas pela equipe da SGS como: Root 
Cause Analysis (RCA), Fault Tree Analysis (FTA), Diagrama de Ishikawa (Figura 4), entre 
outras.

Fonte: SGS (2018)

Figura 4 - Exemplo de um diagrama de Ishikawa

Fonte: American Society for Quality (2018)
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ANÁLISE VISUAL

A análise visual é um levantamento 
preliminar de informações baseada em 
uma inspeção por busca de elementos 
que caracterizem a origem de uma falha. 

A inspeção visual do elemento ou 
equipamento que apresentou falha pode 
ser feita nos laboratórios do SGS através 
de análise no espécime por inteiro ou 
através de amostras (corpo de prova). 

No caso de equipamentos de grande 
porte onde não exista a possibilidade de 
transporte, a SGS conta com toda a 
infraestrutura para realizar os 
levantamentos necessários no local (on 
site) onde estes se encontram. Além do 
levantamento fotográfico, 
frequentemente são empregados 
ensaios não destrutivos (END), como 
líquido penetrante, partículas magnéticas 
ou análise dimensional. 

A análise dimensional é um item crítico 
pois verifica se as dimensões da peça ou 
equipamento estão de acordo com as 
tolerâncias especificadas em projeto.

Figura 5 - Levantamento por análise 
visual indicando as zonas de origem 
de trincas (setas vermelhas) e fratura 
(amarelo)

Fonte: SGS (2018)

ANÁLISE ESTRUTURAL

As características de projeto de um 
mesmo material podem mudar 
radicalmente de acordo com a sua 
microestrutura. 

Por exemplo, uma tubulação construída 
com um certo tipo de aço que possui a 
mesma composição química certamente 
irá apresentar tolerâncias diferentes a 
abrasão se possuir diferentes relações 
de martensita, perlita, ferrita, bainita etc. 

Todas essas são formas estruturais 
diferentes que podem estar presentes 
ou não, em diferentes proporções, no 
aço.

Figura 6 - Microestrutura de um aço 
vista sob MEV

Fonte: SGS (2018)

Para se conhecer a composição 
estrutural de um material são utilizadas 
várias técnicas, sendo as mais 
conhecidas: microscopia óptica, 
microscopia eletrônica de varredura 
(MEV, figura 6), estereoscopia, entre 
outras.

ANÁLISE QUÍMICA

Geralmente de caráter destrutivo, têm 
como finalidade principal de se conhecer 
as características básicas como a 
composição elementar de um material 
polimérico, liga metálica ou material 
cerâmico. 

A gama de ensaios químicos que podem 
ser realizados é extremamente 
diversificada, assim como a técnica por 
trás destes. 

As análises químicas também podem ser 
utilizadas para se testar a hipótese de 
uma falha ter sido causada pela presença 
de alguma substância para a qual a peça 
falhada não tenha sido projetada, ou para 
se testar a presença de indicadores que 
evidenciem a ocorrência de algum 
processo degenerativo.

Algumas das técnicas mais utilizadas são 
as espectrofotometrias, cromatografias e 
análises termogravimétricas 
(Tabela 1). 

Tabela 1 - Alguns dos ensaios 
químicos mais utilizados

Fonte: SGS (2018)

Variações súbitas na composição do 
material, causadas por problemas na 
fabricação ou na operação, assim como a 
presença de impurezas podem alterar 
significativamente as propriedades de 
um item. Dessa maneira é 
imprescindível lançar mão de técnicas de 
análises químicas para se conhecer a 
fundo o material em estudo.

ANÁLISE FÍSICA

As análises físicas, assim como as 
análises químicas, têm a finalidade de 
caracterizar o item que apresentou uma 
falha. Os ensaios podem ser destrutivos 
ou não destrutivos e estão disponíveis 
em uma grande diversidade de técnicas.

Na tabela 2 estão listados alguns dos 
ensaios mais utilizados na análise de 
falhas. 

ENSAIO INFORMAÇÃO

Cromatografia 
Gasosa

Análise Molecular 

Quantitativa
Qualitativa

Emissão Óptica Análise Molecular/
Elementar 

Quantitativa/
Qualitativa de 
Amostras Metálicas

Absorção 
Atômica

Análise 
Molecular/Elementar 

Quantitativa/
Qualitativa

Espectroscopia 
no 
Infravermelho

Análise Molecular

Calorimetria 
Exploratória 
Diferencial

Condutividade Térmica

Caracterização de 
Material

Termo 
Gravimetria

Perda de 
Massa/Volatilização 
em Relação a 
Temperatura
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Tabela 2

Fonte: SGS (2018)

A comparação direta das propriedades 
físicas do item falhado com as 
propriedades do mesmo material que foi 
utilizado em sua construção permite 
fechar o cerco em torno de hipóteses 
relacionadas a qualidade do item. 

Em caso de discrepância pode-se dar 
início a uma vertente de investigação 
voltada para identificar a causa: seja 
durante a fabricação, transporte, 
operação, caso fortuito etc.

CASO 1

A SGS recebeu a solicitação de análise 
um tubo utilizado em um equipamento 
estrutural que estava sujeito a um 
regime cíclico de solicitações de carga. A 
equipe técnica da SGS utilizou toda a 
classe de ensaios discutida 
anteriormente para caracterizar o 
material e suas condições de operação. 

Figura 7 – Pits de corrosão indicados 
(setas vermelhas)

Fonte: SGS (2018)

A conclusão foi de que um processo de 
corrosão-fadiga deu origem a pits (sítios) 
de corrosão (Figura 7), o que acabou por 
proporcionar o surgimento de micro 
trincas (Figura 8) que se propagaram até 
um ponto crítico de ruptura da peça.

Figura 8 – Micro trincas visíveis sob 
microscopia óptica

Fonte: SGS (2018)

CASO II

Um cliente enviou a SGS uma seção de 
mangueira (Figura 9, construída com 
material polimérico e metálico) utilizadas 
para transporte de fluído, que acabou 
falhando antes do término de sua vida 
útil. A SGS utilizou um diversificado 
arsenal de ensaios para verificar as 
hipóteses de falha provocada por 
características operacionais ou 
problemas de fabricação.

Figura 9 – Material recebido para 
análise

Fonte: SGS (2018)

Foi detectada uma porosidade excessiva 
em uma das camadas da mangueira 
(Figura 10), caracterizando um processo 
falho durante sua fabricação. Essa região 
de alta porosidade nucleou uma 
rachadura que se propagou até a ruptura 
da mangueira.

Figura 10 – Porosidade vista sob 
MEV

Fonte: SGS (2018)

ENSAIO INFORMAÇÃO

Tração

Compressão

Tensão Máxima 
Admissível

Penetração Dureza

Impacto Tenacidade

Dobramento

Flexão

Ductilidade/Raio Mín. 
de Curvatura

Radiografia Falhas Subsuperficiais 
em Materiais 
Espessos

Ultrassom Perda de 
Massa/Volatilização 
em Relação a 
Temperatura

Condutividade 
Elétrica

Falhas Subsuperficiais

Tomografia Imagem 
Tridimensional da 
Zona de Interesse

CASOS DE SUCESSO

CONCLUSÃO
Após todas as etapas de coletas de 
dados e ensaios relacionados ao evento 
de falha, deve-se organizar e classificar 
os resultados de modo a se obter 
informações suficientes para comprovar 
ou rejeitar as hipóteses de causa raiz da 
falha em discussão.

É importante ressaltar que uma vez 
identificada a causa raiz de um problema, 
uma decisão de ação corretiva deve ser 
tomada e o relatório final da Análise de 
Falhas é o ponto principal dessa questão.

O corpo técnico da SGS tem uma 
enorme expertise em casos de Análise 
de Falhas, possuindo bagagem para 
atuar em qualquer escopo e fornecer o 
suporte necessário para medidas de 
ação corretivas.

A SGS atua rigorosamente dentro dos 
padrões ASME, ASTM, ABNT, 
ISO, DIN ou qualquer outra norma que 
seja necessária para o 
atendimento a nossos clientes e 
parceiros.



SOBRE A SGS
A SGS é a empresa líder mundial em 
inspeções, verificação, testes e 
certificação. 

Reconhecida como referência global de 
qualidade e integridade, empregamos 
mais de 95.000 pessoas e operamos 
uma rede de mais de 2.400 escritórios e 
laboratórios em todo o mundo.

Olhamos além das expectativas de 
clientes e da sociedade, a fim de prestar 
serviços de liderança ao mercado, onde 
quer que sejam necessários.

Ser parceiro da SGS abre portas para a 
realização de processos ainda melhores, 
pessoas cada vez mais habilidosas e 
talentosas, cadeias de fornecimento 
consistentes e conformes e relações 
mais sustentáveis com clientes, o que 
proporciona vantagens competitivas 
rentáveis. 

Trabalhe com o líder mundial e adicione 
valor a sua marca. Nós temos uma 
história de realização e execução bem 
sucedida de projetos internacionais 
complexos de larga escala.

Com presença em todas as regiões ao 
redor do planeta, nosso pessoal fala o 
idioma e entende a cultura do mercado 
local, além de operar globalmente de 
forma consistente, confiável e eficaz.

Entre em contato conosco:

comercial.brasil@sgs.com

11 3883 8918



WWW.SGS.COM

WWW.SGSGROUP.COM.BR
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