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Resumo 
 

 

A grande questão do desenvolvimento é como trazer para o cotidiano, 

principalmente empresarial, boas práticas que se alinhem às intenções de equilíbrio entre 

recursos naturais explorados e a capacidade regenerativa e assimilativa do planeta, 

mantendo o interesse econômico das atividades e garantindo as necessidades 

socioambientais. Neste contexto, a Produção Mais Limpa (P+L) surge como uma 

metodologia que propõe o aumento da eficiência no uso de matérias-primas, água e 

energia, além da busca de práticas que permitam uma reestruturação da atividade produtiva 

ou dos serviços prestados pela sociedade, obtendo ganhos ambientais, sociais e 

econômicos. Este trabalho objetiva expandir a aplicação da P+L no processo produtivo da 

indústria moveleira Mod Line Soluções Corporativas Ltda., situada no município de 

Contagem/MG. Considerou-se também a necessidade de situar o conceito e os resultados 

da aplicação da Produção Mais Limpa na esfera do desenvolvimento sustentável, 

apontando ganhos socioeconômicos e ambientais. Para isso, visando à redução dos 

insumos nos processo e a redução de resíduos e emissões geradas, selecionou-se o setor de 

pintura eletrostática como foco deste trabalho, justificando-se pelas oportunidades 

vislumbradas nas seguintes frentes de atuação: redução do consumo de GLP nas estufas e 

redução do consumo de tinta epóxi utilizada nas cabines de pintura. Desse modo, através 

da identificação de ações de P+L, como a otimização das estufas, cabine móvel de pintura 

e adequação de gancheiras, foi possível estimar um saldo econômico no em torno de 

R$113.000,00, considerando-se o ano base deste estudo. Somado a isso, também foram 

contemplados resultados que abrangem o aspecto socioambiental, como a possibilidade de 

melhoria da saúde ocupacional, eliminação de esforços repetitivos, redução do consumo de 

matérias-primas e minimização dos resíduos e emissões do processo. 

 

 

Palavras chave: Produção Mais Limpa (P+L); Gestão ambiental; Sustentabilidade; 

Redução na fonte. 
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Abstract 
 

 
 

One of the greatest issues of development consists on how to incorporate into the 

daily business sustainable practices, which seek for the equilibrium between the explored 

natural resources and the regenerative and assimilative capability of the earth, keeping the 

economic interest of the production, and covering all the social needs. Agreeing with this 

issues, the cleaner production methodology, proposes a optimization into the consume of 

raw materials, water and energy, and also search for sustainable practices, enabling a 

reconstruction of the productive activity, and also in the services provided  by the society,  

generating environmental, social and economic earnings. This work seeks to expand the 

applicability of the cleaner production methodology into the productive process of the Mod 

Line Soluções Corporativas Ltda., furniture industry, located in Contagem/MG. Aiming for 

reduction in the consume of raw materials and decreasing in the residue production and  

associated emissions, we selected the electrostatic paint section as the mains focus of this 

work, justifying this choice, by the possible opportunities related to the reduction in the 

consume of epoxy paint  used on the spray booth and also decreasing in the LPG used on 

the kiln. Therefore, using the cleaner production methodology to optimize the kiln, spray 

booth and also to adequate dropouts, it was possible to estimate a annual economy around 

R$113,000,00. Moreover, it´s was also included into the results, social and environmental 

earnings, as improvements into occupational health, elimination of repetitive efforts, and 

decreasing on residues production. 

 
 
 
Keywords: Cleaner production (CP); Environmental management; Sustainability; Source 

reduction; 
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1. INTRODUÇÃO 

 Ao longo das últimas décadas, o grande foco no crescimento econômico e por 

consequência na expansão industrial, resultou em uma sociedade com um alto padrão de 

consumo. Somado às tecnologias obsoletas e modelos de desenvolvimento a qualquer 

custo, vieram à tona cenários de poluição, escassez de recursos naturais e intensificação 

dos problemas socioambientais, muitas vezes colocados à margem dos interesses. 

  Contudo, recentemente as questões ambientais têm ganhado força, bem como 

alguns critérios de decisão voltados aos pilares do socialmente justo, ecologicamente 

correto e economicamente viável. Desse modo, o termo “crescimento”, muitas vezes 

erroneamente visto como “desenvolvimento” vem sendo questionado diante do ideal de 

sustentabilidade. 

 Ao abordarmos o desenvolvimento, torna-se necessário incorporar ao cotidiano, 

principalmente empresarial, boas práticas que se permitam o equilíbrio entre recursos 

naturais explorados e a capacidade regenerativa e assimilativa do planeta, mantendo o 

interesse econômico das atividades e garantindo as necessidades sociais, seja em qualidade 

de vida, saúde, emprego, entre outros. Cada indivíduo é diretamente responsável pelo 

desequilíbrio no meio, visto que além dos impactos gerados pelas atividades vitais, o ser 

humano é detentor do direito de escolha, e dele partem as necessidades de produção 

industrial em termos quantitativos e qualitativos. 

 Nesse cenário, junto às práticas de gestão empresarial e ideais de desenvolvimento 

sustentável, intensificam-se as leis ambientais, surgem os selos de certificação e novos 

termos como ecoeficiência, responsabilidade socioambiental, relatórios de 

sustentabilidade, empresa verde, tecnologias limpas, mercado de carbono, etc. 

 Conforme apontado por Monte-Mór (2004), a qualidade de vida, a questão 

ambiental, o acesso ao consumo e serviços básicos recolocam a questão urbana em 

oposição às demandas do industrial. Desse modo, torna-se de grande necessidade trabalhos 

que busquem que o setor industrial não apenas atenda às legislações ambientais, mas que 

também foquem em estar um passo a frente nos requisitos de responsabilidade 

socioambiental e em harmonia com a comunidade e meio a que está inserida. 

 De fato as empresas têm sido pressionadas pela sociedade a cumprir um mínimo de 

exigências ambientais (nas formas da Lei). E aquelas que além de se enquadrarem neste 

requisito, buscarem novas alternativas ambientalmente favoráveis, ganham não só em 

imagem e aceitação no mercado, mas também podem obter benefícios com possíveis 
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reduções dos resíduos e efluentes gerados, economia de energia, água e matéria-prima e 

melhoria da saúde ocupacional e da qualidade de vida no trabalho. 

 Pensando em não apenas se enquadrar nas exigências ambientais, mas também ser 

proativo no processo produtivo da empresa, este trabalho visa reduzir impactos ambientais 

negativos em uma indústria do setor moveleiro – a Mod Line Soluções Corporativas Ltda., 

instalada no município de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte/ MG, 

através de um estudo de caso. 

 A Mod Line é uma empresa familiar no mercado desde 1988, atuando na fabricação 

e comercialização de móveis e divisórias de escritório, perfis estruturais de aço, pisos 

elevados, dentre outros. Através de um setor específico de meio ambiente a empresa vem 

buscando ferramentas proativas na gestão ambiental.  

 O trabalho se dará em forma de continuidade às melhorias que já vem sendo 

executadas no processo da empresa e a metodologia empregada no estudo de caso será a 

Produção Mais Limpa (P+L).  Tal método, base do United Nations Environment Programe 

(UNEP) proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

focado nas nações em desenvolvimento, foi desenvolvido pela United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO) no ano de 1989.   

 A P+L busca aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, além 

de práticas que permitam uma reestruturação da atividade produtiva ou dos serviços 

prestados pela sociedade, obtendo ganhos ambientais, sociais e econômicos.  

Desse modo, esta dissertação é apresentada no intuito de expandir a metodologia de 

P+L para outro setor da indústria moveleira, visto o trabalho de dissertação desenvolvido 

por Massote (2010), intitulado “Implementação da metodologia da Produção Mais Limpa 

em uma indústria moveleira da região metropolitana de Belo Horizonte”. 

É de suma importância a aproximação entre entidades de pesquisa e setor privado 

em prol de inovações e práticas que possam diminuir os legados negativos da atividade 

industrial ao meio socioambiental, melhorando o ambiente de trabalho e buscando o bom 

desempenho produtivo da empresa. 

A vivência do campo teórico apresenta-se de grande importância para o 

entendimento e representação da realidade. Conforme apontado por Bunge (1974) e 

Cupani e Pietrocola (2002), a ciência pode ser vista como um meio de produzir boas 

representações da realidade, porém considerando uma validade limitada. Dessa forma, os 

modelos teóricos são representações hipotéticas e aproximadas da realidade, embora 

racionais e não arbitrárias.  
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Torna-se um dos desafios do ensino conseguir que as explicações da ciência 

(modelos teóricos por ela produzidos) pudessem ser incorporadas pelos indivíduos ao seu 

patrimônio de conhecimento e, através do conciso entendimento da teoria tire suas próprias 

conclusões (CUPANI e PIETROCOLA, 2002). 

A dissertação está estruturada em sete capítulos, onde são desenvolvidos os 

assuntos pertinentes a desenvolvimento sustentável, sociedade e indústria, buscando 

entrelaçar os interesses através de oportunidades de aplicação da P+L em um setor fabril. 

O trabalho é concluído com a estimativa dos benefícios da aplicação desta metodologia no 

estudo de caso, acrescida das sugestões para trabalhos futuros. 

 

1.1 Objetivos 

 De acordo com o contexto apresentado, o objetivo geral desta dissertação é 

expandir a implementação da Metodologia de Produção Mais Limpa proposta pelo 

PNUMA (UNEP) / UNIDO no processo fabril da Mod Line Soluções Corporativas Ltda., 

conforme setor de interesse no processo produtivo da empresa. 

Os objetivos específicos são: situar o conceito de Produção Mais Limpa na esfera 

do desenvolvimento com sustentabilidade socioeconômica e ambiental e aplicar as fases da 

P+L no processo produtivo, identificando as oportunidades e as barreiras, e estimando os 

benefícios dentro das melhorias a serem propostas. 
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2. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 A sustentabilidade passa por várias esferas, e cabe ao homem, como espécie 

pensante incluí-la nos seus ideais de vida, considerando o meio ambiente e as próprias 

relações antrópicas. 

 O capítulo 2 busca situar o paradigma desenvolvimento econômico e 

sustentabilidade, passando por marcos de discussão global a respeito dos problemas 

ambientais que contribuíram para evolução e disseminação de conceitos que tangem o 

ideal de desenvolvimento sustentável.  

 Neste leque também é abordado o setor industrial, que, como um dos principais 

agentes do debate, vem mudando a forma de gerir as questões ambientais. Dentre os 

principais fatores que corroboram com esta mudança estão a pressão do governo e 

sociedade, ou mesmo o entendimento de que práticas preventivas e proativas no processo 

como a Produção Mais Limpa, podem resultar não só em ganhos socioambientais, mas 

também no aumento o lucro da organização. 

 
2.1 Desenvolvimento e sustentabilidade 

 A vida na Terra está cercada da conjunção de pequenos detalhes que fazem dos 

humanos seres privilegiados ao viver em um ambiente com riqueza em recursos e 

conectividade de processos, dentro de um grande equilíbrio interno e externo ao planeta. 

 Porém, diante de muitas incertezas como “para onde vamos”, o homem busca, 

através de bases experimentais científicas, algumas talvez com algum prazo de validade, 

descobrir o funcionamento da vida para poder recriar modelos e ambientes através da 

tecnologia. Diante de incertezas e da facilidade do ser humano em interferir no equilíbrio 

planetário, cabem reflexões quanto o modo de como estamos caminhando com a grande 

exploração dos recursos, o exagerado padrão de consumo e as altas taxas de poluição.

 Tais reflexões passam pelo questionamento sobre os modelos de desenvolvimento 

atual, ideais de sustentabilidade e de precaução diante das fronteiras planetárias como 

mudanças climáticas, uso global da água potável, mudança na ocupação e uso do solo, taxa 

de perda da biodiversidade, entre outras.  

 Para uma explanação relativa à área ambiental e aos ideais de sustentabilidade, faz-

se necessário um entendimento da evolução dos conceitos e discussões que tangem o meio 

ambiente dentro da história contemporânea. 

 No Quadro 2.1 é apresentada, em linhas gerais, a crescente força e mobilização 
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deste assunto através dos principais encontros, tratados e conferências no cenário 

internacional, evidenciados a partir da segunda metade do século XX. Também são 

elencadas as principais catástrofes e acidentes industriais, que deixaram um legado de 

contaminações e óbitos, mas que também serviram como aprenzidado de ingerência e 

negligência quanto as temáticas de saúde, segurança e meio ambiente. 

Quadro 2.1: Principais eventos e discussões ambientais 

Eventos Ano 

Publicação do livro: “Silent Spring” (Primavera Silenciosa) de Rachel Carson 

– Pesquisa em toxicologia, ecologia e epidemiologia mostrando que a 

presença de pesticidas estava crescendo e causando problemas em animais e 

seres humanos. 

1962 

Conferência intergovernamental para o uso racional e conservação da biosfera 

(UNESCO) – Primeiras discussões sobre o conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

1968 

Princípio do poluidor pagador – A Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD) determina que aqueles que causam 

poluição devem pagar por isso. 

1971 

Encontro em Founex na Suíça - Preparatório para a Conferência de 

Estocolmo. 
1971 

O Clube de Roma publica: “Limites do crescimento” – Relatório controverso 

e pessimista, prevendo sérias consequências caso o crescimento não fosse 

reduzido. 

1972 

Conferência das Nações Unidas para o meio ambiente - Realizada em 

Estocolmo no Suécia, com foco em chuva ácida e outros temas relativos à 

poluição nos países nórdicos. Esta conferência deu origem à formação de uma 

série de agências nacionais de controle e a UNEP - Programa de Meio 

Ambiente das Nações Unidas. 

1972 

Crise do petróleo – Tem início a discussão sobre seu limite de exploração. 1973 
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Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento - 

Realizada no México e resultando na declaração de Cocoyoc que trouxe uma 

nova percepção entre sociedade e meio ambiente, além dos limites ambientais 

e sociais para o desenvolvimento econômico. 

1974 

Acidente em Seveso na Itália – Explosão em um reator da indústria química 

ICMESA liberando grande quantidade de dioxina, contaminando os 

habitantes das cidades de entorno e causando grande mortandade de animais. 

1976 

Vazamento tóxico em Bophal na Índia - Ocorrido na fábrica de pesticidas da 

empresa norte-americana Union Carbide, deixando 10.000 mortos e 300.000 

feridos. 

1984 

Incêndio em Vila Socó no Brasil - O fogo resultou do vazamento de 700 mil 

litros de gasolina de um duto da Petrobras que passava sob as palafitas da 

favela, à época com quase 6.000 moradores. Oficialmente 93 pessoas 

morreram, o equivalente ao número de corpos encontrados. 

1984 

Série de explosões na Cidade do México – Ocasionado pelo vazamento de gás 

liquefeito de petróleo (GLP) na empresa PEMEX. 
1984 

Acidente na usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia - Gerou uma grande 

contaminação radioativa. É considerado o pior acidente nuclear da história da 

energia nuclear, produzindo uma nuvem de radioatividade com a liberação de 

400 vezes mais contaminação que a bomba que foi lançada sobre Hiroshima. 

1986 

Publicado o Relatório Brundtland Report, Nosso Futuro Comum – 

Documento no qual são abordados, de forma integrada, aspectos econômicos, 

sociais e ambientais para uma nova ordem global. É definido o conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

1987 

Criado o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – Apresentado 

como um fórum de discussão a níveis técnico, econômico e científico. 
1988 

Acidente com o navio Exxon Valdez - Resultou no vazamento de cerca de 

385.000m3
 de óleo na costa do Alasca. 

1989 
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Conferência denominada Cúpula da Terra promovida pelas Nações Unidas no 

Rio de Janeiro - Deu origem à carta de intenções denominada Agenda 21, a 

Convenção sobre Diversidade Biológica e as bases para a Convenção das 

Mudanças Climáticas. 

1992 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 10) - Realizada 

em Johanesburgo na África do Sul, focando a avaliação dos progressos 

conseguidos desde a Rio 92 e definição de novas metas, sem grandes avanços. 

2002 

Conferência Rio + 20 - Novamente realizada no Rio de Janeiro teve como 

principais discussões os caminhos para o desenvolvimento sustentável, como 

energias limpas e erradicação da pobreza. Foi gerado o relatório o documento 

“O Futuro que Queremos”, contudo sem propostas de grande repercussão. 

2012 

Fonte: Elaboração própria baseada em Piotto (2003) e Mello (2003) 
 

 A discussão conjunta entre países industrializados, países em desenvolvimento e 

organizações internacionais, como as ocorridas em Estocolmo (1972), Joanesburgo (2002) 

e Rio (1992 e 2012) é de suma importância para a criação de metas, normas regulatórias, 

fundos de apoio e pesquisa, além de colocar em pauta os principais problemas 

socioambientais contemporâneos.  

 A pressão social, principalmente depois das grandes catástrofes como as ocorridas 

em Seveso, Bhopal, Vila Socó, Cidade do México, Chernobyl e Alasca, também dá novos 

rumos à discussão. 

 É notável que através das mais diversas atividades impactantes a exemplo do 

consumo exagerado, da poluição e do desperdício de recursos, o sistema antrópico é capaz 

de influenciar parte dos sistemas físico-naturais impondo-lhes ritmos diferentes e 

acelerando processos com consequente alteração de suas escalas de tempo de ocorrência 

(PEREZ FILHO, 2006). Mesmo com a tentativa do meio em reverter o desequilíbrio 

causado pelas atividades humanas, o processo é lento e complexo. 

 Através do Relatório Brutland (Nosso Futuro Comum), em 1987, a ONU lançou o 

conceito de desenvolvimento sustentável, que, diante da gama de interpretações que 

surgiram, é definido pela CMMAD - Comissão Mundial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1987) como: 

Um processo de mudança no qual exploração dos recursos, direção dos 

investimentos, orientação do desenvolvimento tecnológico, mudança 

institucional e habilidade da biosfera em absorver os efeitos das 
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atividades humanas são consistentes com as atividades futuras e 

presentes. 

 Desse modo, o conceito de desenvolvimento sustentável está sustentado nos pilares: 

social, econômico e ambiental, permeando, através da inter-relação destes eixos, a 

necessidade de uma visão sistêmica e um meio equilibrado. 

 Ao se abordar o modelo de desenvolvimento, há de se repensar os interesses 

coletivos dos seres humanos, como qualidade de vida e justiça social, dentro de uma 

equivalência entre os recursos naturais explorados e capacidade regenerativa do planeta. 

Há de se distinguir jargões, propagandas e interesses, observando, por exemplo, que nem 

toda energia limpa foi obtida por um processo sem impactos socioeconômicos, que o 

renovável nem sempre é sustentável e que o marketing verde pode ser elaborado conforme 

conveniência da organização. 

 Quanto ao crescimento econômico, conforme descrito por Latouche (2003) valem 

os questionamentos do que a principal medida de progresso – o Produto Interno Bruto 

(PIB) – deixa de considerar em suas análises e mensurações, por exemplo, a desigualdade 

social e a degradação do meio ambiente. 

 Os indicadores de progresso entrelaçam interesses e dados técnicos, mas não 

consideram a dinâmica a qual está inserida no sistema. Ao abordarmos os resultados de 

determinada ação em prol do meio, uma das questões da mensuração está em saber se um 

indicador deve ser quantitativo ou qualitativo para que permita comparações. Esse é um 

problema que tem demandado a atenção dos esforços internacionais para estabelecer 

mecanismos de mensuração. Dados técnicos são de fácil mensuração, enquanto tendências, 

especialmente sociais, de valores, ou ideológicas são difíceis de analisar (VAN BELLEN, 

2006). 

 Outro ponto pouco discutido e não elencado pelo PIB é o efeito entrópico ou grau 

de irreversibilidade do sistema econômico, através principalmente dos processos 

industriais que se dá pelo emprego de matéria e energia de baixa entropia, transformando-

as em energia de alta entropia, ou seja, impactos que o ecossistema tem que absorver.  

 De acordo com a termodinâmica, todos os fenômenos reais e espontâneos são 

irreversíveis, sejam eles oriundos de alterações no equilíbrio químico, físico ou biológico. 

Assim, o excesso de produção, gerado pelas pressões do consumo, causam uma grande 

perda do emprego potencial da matéria e da energia, o que fará com que o meio caminhe 

para um estado de desordem, podendo significar o esgotamento dos recursos naturais. A 

abordagem de riqueza, em essência, deveria privilegiar o recurso antes da sua utilização.  
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 O que está em jogo no processo econômico, é o poder do homem de aumentar o 

ritmo de criação de entropia. A célebre frase “retomada de desenvolvimento”, querendo 

significar aumento no PIB, não aborda os efeitos entrópicos desencadeados por tal atitude 

(FERREIRA e VIOLA, 1996). 

 De fato não há como mensurar e conferir um padrão comum de análise à 

degradação entrópica, às identidades culturais e aos valores da natureza. O mesmo ocorre 

com a pobreza, a degradação ambiental, a equidade transgeracional, a produtividade 

natural, a regeneração ecológica, o risco, a incerteza e demais “externalidades” (KAPP, 

1983). Contudo, tais contextos devem ser considerados em todas as situações em que 

estejam presentes, sendo que, desta forma, a palavra “desenvolvimento” ganharia força e 

poderia trazer com ela o ideal “sustentável”. 

  A respeito do desenvolvimento sustentável, Sachs (2007) aponta que o caminho 

para tal ideal passa por cinco setores: 

• Sustentabilidade Social: criação de um processo de desenvolvimento que seja 

sustentado por outra lógica de crescimento, focado na maior equidade de distribuição de 

renda e bens, reduzindo o abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres; 

• Sustentabilidade Econômica: aumento da produção e da riqueza social sem 

dependência externa, devendo ser avaliada em termos macrossociais, e não apenas por 

meio do critério da rentabilidade empresarial de caráter microeconômico; 

• Sustentabilidade Ecológica: melhoria da qualidade do meio ambiente e preservação 

das fontes de recursos naturais e energéticos, buscando: 

- ampliar a capacidade de carga da Terra por meio de soluções engenhosas, intensificando-

se o uso do potencial de recursos dos diversos ecossistemas com o mínimo possível de 

danos ao sistema de sustentação da vida; 

- limitar o consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos e produtos que são 

facilmente esgotáveis ou impactantes, substituindo-os por recursos ou produtos renováveis 

abundantes, usados de forma não agressiva ao meio ambiente; 

- reduzir o volume de resíduos e de poluição, por meio da conservação da energia e de 

recursos, além da reciclagem; 

- promover a autolimitação no consumo material por parte dos países ricos e dos 

indivíduos em todo o planeta; 

- intensificar a pesquisa para a obtenção de tecnologias de baixo teor de resíduos e 

eficientes no uso de recursos para o desenvolvimento urbano, rural e industrial; 
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- definir normas para uma adequada proteção ambiental, com a combinação de 

instrumentos econômicos, legais a administrativos, necessários para o seu cumprimento; 

• Sustentabilidade Espacial: dirigida à obtenção de uma configuração rural-urbana 

mais equilibrada e de uma melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e das 

atividades econômicas: 

- reduzir a concentração excessiva nas áreas metropolitanas; 

- frear a destruição dos ecossistemas frágeis, mas de importância vital; 

- promover práticas modernas e regenerativas de agricultura e agrossilvicultura, 

envolvendo os pequenos agricultores; 

- explorar o potencial de industrialização descentralizada, acoplada à nova geração de 

tecnologias, com referência especial às indústrias de biomassa. 

• Sustentabilidade Cultural: incluindo a procura das raízes endógenas de modelos de 

modernização e de sistemas agrícolas integrados, além dos processos de mudança que 

resguardem a continuidade cultural e que traduzam o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento numa pluralidade de soluções, ajustadas à especificidade de cada 

contexto sócio-ecológico. 

 Conforme os setores apontados por Sachs, o desenvolvimento com sustentabilidade 

é muito mais do que um ideal presente em jargões e adotado de forma aleatória. Ele é mais 

complexo ao se analisar o todo, porém mais simples ao remetermos às ações e 

comportamentos individuais. 

 
2.1.1 Percepção socioambiental 
 

 Ao longo dos anos, a sociedade tem desenvolvido uma interação íntima com o seu 

meio natural, o que tem moldado a diversidade cultural e os sistemas de valores humanos. 

Contudo, as transformações associadas às mudanças econômicas e sociais têm 

enfraquecido de forma significativa as ligações entre ecossistemas e identidade cultural 

(ANDRADE, 2009). Inclusa no leque da sustentabilidade, a questão socioambiental é um 

dos principais pontos de discussão, conforme apontado Leef (1994): 

O princípio de sustentabilidade surge como uma resposta à fratura da 

razão modernizadora e como uma condição para construir uma nova 

racionalidade produtiva, fundada no potencial ecológico e em novos 

sentidos de civilização a partir da diversidade cultural do gênero humano. 

Trata-se da reapropriação da natureza e da reinvenção do mundo; não só 

de “um mundo no qual caibam muitos mundos”, mas de um mundo 



11 
 

conformado por uma diversidade de mundos, abrindo o cerco da ordem 

econômico-ecológica globalizada. 

 Certamente o foco na melhoria dos processos e a utilização mínima dos recursos e 

investimentos são de grande importância quando se direciona a um desenvolvimento 

sustentável. Somado a isto, Amazonas (2009) aponta que a sustentabilidade não pode ser 

definida apenas do ponto de vista físico. Não se sustenta. A dimensão física é fundamental, 

mas insuficiente, pois há de se considerar o social. 

A exploração dos recursos de maneira desumana e a ideologia de que tudo pode ser 

comprado ou recompensado, acabam por colocar em jogo a identidade e a vida de muitas 

comunidades, marginalizando os direitos, vontades e opiniões daqueles que não tiveram o 

poder de escolha. 

Neste contexto, surge juntamente com a preocupação ecológica, a causa 

antropológica, que muito menos questionada se apresenta vital para a sobrevivência 

humana na Terra. Tal causa se refere ao entendimento pela espécie humana dos caminhos 

que estão sendo trilhados, da ética, do coletivismo e da fragilidade do homem perante o 

próprio homem.  

A mercantilização do ser humano, a liquefação dos valores e dignidade e o 

esvaziamento do sentido civilizatório indicam que o drama antropológico está tão 

submetido quanto o ecológico ao mortal curto prazo do lucro máximo. As duas causas são 

indissociáveis: o meio ambiente e o gênero humano não poderão ser salvos um sem o outro 

(SÈVE, 2011). 

Um dos principais resultados frente aos desdobramentos entre as causas ecológica e 

antropológica é a qualidade de vida. Tal conceito, ao mesmo tempo em que remete ao 

equilíbrio do meio, traz um tom de dignidade à vida. 

De acordo com Blanch (1981) citado por Leef (2001): 

Talvez o valor qualidade de vida possa hoje ser aceito pela primeira vez 

na história com caráter eficazmente universal e não como vaga aspiração 

humanitária, pois pela primeira vez o homem acedeu a uma tomada de 

consciência global da espécie humana (...). Este reconhecimento é hoje 

muito mais real do que nunca, mas também mais dramático, menos 

idealista, pois nos defronta com a triste constatação de que a humanidade 

em seu conjunto está mal organizada, está desperdiçando suas 

potencialidades e degradando as condições de sua existência (...), 

alterando as condições mais elementares de sua sobrevivência. 
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 Desse modo, assim como a ideia de sistema já ressaltada, a conectividade dos 

pilares do socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável vai muito 

além de modelos prontos. É necessário discutirmos as relações de produção, os ideais de 

crescimento econômico a qualquer custo, padrões de consumo, processos produtivos, 

relações sociais, causa ecológica e causa antropológica. 

 
2.2 Meio ambiente e indústria  

 O setor industrial, em expansão desde a Revolução Industrial do século XVIII e 

acentuado pelo constante crescimento populacional, tem seu modelo de produção 

conforme a demanda social, seja para necessidades básicas ou itens que vão do conforto à 

ostentação. Deste modo, a indústria, apesar de ser a principal agente de transformação dos 

recursos naturais e interessada nos altos padrões de consumo, tem a responsabilidade 

socioambiental de executar suas atividades como o menor impacto e riscos ao meio.  

 Uma das ferramentas da sociedade para buscar o equilíbrio entre relações de 

produção, crescimento econômico e variáveis ambientais é o controle social. Tal controle 

faz uso da participação da sociedade civil nos processos de planejamento, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão pública e na execução 

das políticas e programas públicos (BRASIL, 2012). Contudo, muitas vezes o controle 

social não tem efeito devido à falta de organização da sociedade e divergência de 

interesses. 

 A ausência de debates de forma abrangente e democrática, muitas vezes coloca um 

país em posições de vulnerabilidade quanto ao controle dos processos tecnológicos. Porto 

(2005) aponta que o Brasil se encontra nesta situação, onde muitas atividades foram 

liberadas sem procedimentos adequados de avaliação e decisão para aceitabilidade, sendo 

notórias diversas fábricas em operação com sistema defasado e implantado de forma 

inadequada, gerando níveis elevados de exposição e efeitos à saúde. No cenário atual de 

mercado, tais empresas, devido à falta de investimentos em tecnologia encontram-se 

submetidas à constante pressão do órgão ambiental e das comunidades de entorno, além de 

perderem competitividade. 

 Conciliar a pressão do mercado por produtos e serviços inovadores e competitivos 

com a demanda da comunidade por melhor qualidade de vida é o grande desafio com que 

se defrontam as empresas atualmente (DIAZ, 2005). 
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 Sanches (2000) aponta duas possibilidades no modo como as empresas encaram as 

variáveis ambientais. Na primeira, a dimensão ambiental é compreendida como um fator 

gerador de custos operacionais extras, como elemento de entrave à expansão dos negócios 

da empresa. A segunda possibilidade é através da gestão ambiental proativa, em que a 

dimensão ecológica passa a ser vista como uma oportunidade real de geração de lucros.  

 Um dos exemplos que ilustra a evolução no modelo de gestão ambiental é o 

gerenciamento dos resíduos. Até a década de 1970 não havia controle sobre a geração, 

sendo que todo o residual do processo era lançado ao meio sem nenhum tratamento. A 

partir da década de 1970 até o início dos anos 90, as indústrias, pressionadas por normas 

ambientais, passaram a buscar o tratamento e disposição adequada dos resíduos. Contudo, 

ao longo dos últimos anos o setor industrial percebeu que, de forma proativa, era possível 

minimizar os resíduos gerados, trazendo ganhos econômicos e ambientais. Além disso, 

constatou-se que o material descartado por uma atividade industrial, muitas vezes era 

insumo para outras, incentivando formas de reaproveitamento e reciclagem. 

 Assim, através da transformação estrutural interna nas empresas, passou-se a 

incorporar nas organizações um grupo técnico específico e um sistema gerencial 

especializado, resultando geralmente em um departamento ambiental responsável pela 

avaliação e controle dos impactos ambientais, mobilizando todos os setores da organização 

em uma atitude pró-gestão ambiental (JABBOUR e SANTOS, 2006). Atrelado a este 

departamento ambiental, muitas vezes estão setores responsáveis pelo relacionamento com 

a comunidade, além da saúde e segurança do trabalho. 

 Nilsson (1998, p. 134) define gestão ambiental da seguinte forma: 

Envolve planejamento, organização, e orienta a empresa a alcançar metas 

ambientais específicas. Um aspecto relevante da gestão ambiental é que 

sua introdução requer decisões nos níveis mais elevados da administração 

e, portanto, envia uma mensagem clara à organização de que se trata de 

um compromisso corporativo. A gestão ambiental torna-se um 

instrumento importante para as organizações em suas relações com 

consumidores, o público em geral, agências governamentais, entre outros. 

 Na esfera empresarial, como forma de certificação voluntária do sistema de gestão 

ambiental, a International Organization for Standardization – ISO lançou em 1996 a série 

ISO 14001, revisada em 2004. A normatização, difundida internacionalmente, é a mais 

utilizada para certificação de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) no Brasil, tendo por 

objetivo: 
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Especificar os requisitos relativos a um sistema de gestão ambiental, 

permitindo a uma organização desenvolver e implementar uma política e 

objetivos que levem em conta os requisitos legais e outros requisitos por 

ela subscritos e informações referentes aos aspectos ambientais 

significativos. Aplica-se aos aspectos ambientais que a organização 

identifica como aqueles que possa controlar e aqueles que possa 

influenciar (ABNT NBR ISO 14001:2004). 

 Como exemplos de alguns instrumentos de SGA adotados pelas indústrias podem 

ser elencados: contabilidade ambiental; análise de fluxo de materiais e de energia; 

indicadores de infraestrutura e de transporte; análise do ciclo de vida (ACV); auditoria e 

relatório ambiental (FAUCHEUX et al, 1997). 

Devido à proporção dos danos causados pela atividade ou mesmo diante dos 

legados de anos onde não eram consideradas as variáveis ambientais, muitas empresas 

ainda adotam a cultura das ações reativas ou as chamadas técnicas de fim de tubo, onde é 

feito o controle ou tratamento dos resíduos e efluentes já no fim do processo, atuando de 

forma remediativa para reduzir o impacto ambiental negativo. 

 As técnicas de fim de tubo, apesar de necessárias em alguns casos, resultam em 

custos adicionais para as organizações, seja com monitoramento, gerenciamento ou 

tratamento de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas. 

 Almeida (2002) mostra que um sistema eficiente que considere os processos e 

produtos de uma organização deve fazer uso de ferramentas proativas como: 

•  Gestão Ambiental - sugerindo que tais programas utilizem modelos de gestão 

ambiental disponíveis e aceitos internacionalmente – ISO 14.000, Eco-Management and 

Audit Scheme - EMAS. 

• Certificação Ambiental - seja tal certificação dada aos processos produtivos ou aos 

seus produtos, como selos verdes, rótulos ambientais, entre outros, com o objetivo de 

informar às diversas partes interessadas a adequação ambiental dos processos e produtos 

certificados. 

• Análise do Ciclo de Vida - no intuito de viabilizar o ecodesign dos produtos e, 

assim, assegurar um melhor desempenho ambiental ao longo de toda a sua vida útil, 

possibilitando, inclusive, a reciclagem, reutilização ou redução dos riscos de disposição 

final do produto ao término de sua utilização.  
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• Produção Mais Limpa - entendida como um esforço estruturado da organização em 

reduzir o uso de materiais e energia, bem como minimizar a emissão de poluentes sólidos, 

líquidos ou atmosféricos. 

 Conforme Henriques e Quelhas (2007), o SGA garante a continuidade das ações de 

P+L, da análise dos impactos ambientais à busca de possíveis medidas para o 

estabelecimento da ecoeficiência nos processos produtivos, envolvendo toda a organização 

nos ideais de melhoria contínua. 

 Como uma das principais formas de atuação preventiva, a análise da ecoeficiência 

vem sendo adotada em muitas indústrias que buscam atuar proativamente no seu processo.  

Tal termo surgiu no início da década de 90, como uma estratégia corporativa, sendo 

conceituada pela WBCSD - World Business Council for Sustainable Development, da 

seguinte forma: 

A ecoeficiência é alcançada por meio da disponibilização de bens e 

serviços a preços competitivos, que satisfaçam as necessidades humanas 

e promovam a qualidade de vida. Ao mesmo tempo, ela reduz 

progressivamente os impactos ao meio ambiente e a intensidade no uso 

de recursos ao longo de toda a vida útil do bem ou serviço, em níveis ao 

menos equivalentes ao da capacidade suporte estimada para a Terra. 

(WBCSD; UNEP, 1998). 

 Cabe a cada empresa determinar quais ações serão realizadas em busca da 

ecoeficiência, dentro das suas especificidades. Neste contexto, a metodologia de Produção 

Mais Limpa vem sendo adotada como uma alternativa às técnicas de fim de tubo, 

conforme capítulo a seguir. 
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3. A P+L COMO ABORDAGEM PREVENTIVA NO SETOR 

INDUSTRIAL 

 O Capítulo 3 apresenta a metodologia de Produção Mais Limpa dentro do contexto 

das ações proativas que se aproximam do preconizado pelo conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

 A P+L é descrita na forma de passos ou tarefas a serem aplicadas na empresa, desde 

a sensibilização e comprometimento da alta direção ao plano de continuidade da 

metodologia, aplicada em etapas. 

 
3.1 A Metodologia da Produção Mais Limpa 

 
É possível pensar o meio ambiente como um espaço de articulação de 

processos de diferentes ordens de materialidade e racionalidade, capazes 

de gerar um potencial ambiental de desenvolvimento, e não como uma 

externalidade ou custo do sistema econômico. A partir destes princípios 

epistemológicos foi possível construir o conceito de produtividade 

ecotecnológica, que articula processos de produtividade ecológica, 

tecnológica e cultural, e de racionalidade ambiental, que articula sistemas 

de valores, conceitos, instrumentos e comportamentos, dando coerência a 

um paradigma produtivo alternativo (LEFF, 1994). 

 Dentro do contexto de produtividade baseada na redução de insumos e minimização 

dos resíduos gerados, a Produção Mais Limpa aparece como técnica de grande valor para 

uma organização, visto que pode ser adotada nos mais diversos setores produtivos e muitas 

vezes sem a necessidade de investimentos, fazendo uso de ações proativas desde 

intervenções no processo ao procedimento comportamental dos funcionários.  

 A Produção Mais Limpa teve sua origem em 1989, quando o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA e a Organização das Nações Unidas para 

Desenvolvimento Industrial - UNIDO propuseram tal metodologia como forma de gestão 

que considerasse o desempenho ambiental contínuo, incentivando práticas que visassem o 

desenvolvimento sustentável. Surgiu, assim, com o objetivo de otimizar a produção em 

função da redução do consumo de materiais e de insumos, além de reduzir perdas de 

processo e resultar em ganhos financeiros para o empreendedor (PNUMA, 1994 citado por 

SILVA, 2009). 
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 A UNIDO, em cooperação com o PNUMA, estabeleceu, em 1994, o programa de 

criação dos Centros Nacionais de Produção Mais Limpa – (National Cleaner Production 

Centres – NCPC), principalmente em países em desenvolvimento, com a missão de 

divulgar a metodologia da P+L junto às organizações públicas e privadas e de capacitar a 

mão de obra local para atender as demandas do país ou região (CETESB 2002 e UNEP, 

2002, MASSOTE, 2010).  

 De acordo com o NCPC brasileiro, o Centro Nacional de Tecnologias Limpas – 

CNTL, a P+L pode ser definida com: 

 A aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e 

tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a 

eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através da não 

geração, minimização ou reciclagem de resíduos sólidos gerados, com 

benefícios ambientais e econômicos para os processos produtivos (CNTL, 

2001). 

 A adoção dos princípios da P+L por uma organização indica a tentativa de buscar 

tecnologias que substituam os tratamentos convencionais de fim de tubo ou “end of pipe” 

por modificações no processo produtivo focadas na prevenção e controle de poluição na 

fonte (SILVA e MEDEIROS, 2006). Através do comparativo presente no Quadro 3.1 é 

possível perceber a diferença no foco destes dois modelos. 

 

Quadro 3.1: Produção Mais Limpa x fim de tubo 

 
 Fonte: SENAI.RS (2003a) 
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 No modelo de P+L as ações de reação e regulação dão lugar à prevenção e 

responsabilidade, agregando ao processo modelos de reciclagem interna, boas práticas 

operacionais, substituição de matérias-primas, e modificação tecnológica e modificação do 

produto, focado no processo e no ciclo de vida em detrimento à gestão dos resíduos.  

A Figura 3.1 ilustra a sequência de técnicas que podem ser consideradas, dentro do 

respectivo nível de atuação. Os níveis estão divididos de acordo com a prioridade, 

primeiramente buscando reduzir os resíduos e emissões na fonte (Nível 1), seguido pela 

reciclagem interna (Nível 2) e externa (Nível 3). 

 
Figura 3.1: Níveis de atuação da P+L 
Fonte: CNTL (2001) 
 
 A forma preventiva considerada pela metodologia de P+L possibilita, 

economicamente, a redução de custos com insumos e matérias-primas no processo 

industrial. No aspecto ambiental, as inovações tecnológicas e a melhoria do desempenho 

dos equipamentos e da mão de obra, dentro do conceito da ecoeficiência, podem trazer 

benefícios como a redução dos índices de resíduos e efluentes, a menor extração dos 

recursos naturais, o aumento da eficiência energética, e a produção de embalagens e 

produtos de forma menos impactante ao meio.  

Consequentemente, do ponto de vista social, a comunidade de entorno das 

indústrias tendem a ganhar em qualidade de vida, e no processo produtivo, os funcionários 
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podem otimizar seu período de trabalho evitando ações repetitivas, além dos benefícios em 

saúde e segurança do trabalho. 

 Para que tais melhorias sejam possíveis, tangendo os ideais de sustentabilidade, é 

preciso que a metodologia possa ser aplicada de forma compartilhada, passando por 

diversos patamares da empresa e contando com a contribuição de todos. A seguir são 

descritas as fases e tarefas a serem seguidas. 

 

3.2 Fases da P+L 

 Na Figura 3.2 estão elencados os principais passos da metodologia de Produção 

Mais Limpa, divididos em cinco etapas sequenciais: planejamento e organização, pré-

avaliação, avaliação, estudo de viabilidade e implementação.  

 
Figura 3.2: Principais passos para implantação da Produção Mais Limpa 
Fonte: SENAI.RS (2003a) 
 

Cada etapa inclui passos específicos, os quais serão descritos nos próximos tópicos 

tendo por base o manual: Cinco Fases da Produção Mais Limpa, extraído da Série de 

Manuais de P+L publicados em 2003 pelo CNTL/SENAI.RS, em conjunto com o PNUMA 

e a UNIDO (SENAI.RS, 2003b). Cabe ressaltar que este manual possui um roteiro 

contemplando objetivos, explicações e resultados esperados, além do material de apoio 
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como listas, questionários e tabelas. A seguir é apresentada uma síntese destas 

informações, devendo ser detalhado conforme os interesses e andamento do trabalho de 

Produção Mais Limpa em cada empresa. 

 
2.2.1 Planejamento e Organização 
 
 Esta etapa busca convencer a gerência e os funcionários da empresa da necessidade 

de Produção Mais Limpa, viabilizando a organização da equipe e definição do escopo de 

estudo. Contempla os primeiros quatro passos da metodologia. 

• Primeiro passo - obter o comprometimento da gerência. 

 O comprometimento gerencial é fundamental para garantir o sucesso e efetivação 

do planejamento, com a obtenção de resultados consistentes. Para isso, a mesma deve estar 

envolvida com os projetos e convencida dos benefícios econômicos, ambientais e sociais 

de tal programa. 

 A gerência fará parte da tomada de decisões e deve estar informada de todo o 

processo, além da evolução dos resultados. 

• Segundo passo – organizar o ecotime 

 A formação da equipe de P+L deve contar com a representação de todos os setores 

envolvidos seja de modo efetivo ou consultivo, mas de modo que todos os funcionários 

possam ser informados das atividades e tenham chance de participar. 

 A equipe deve estar engajada e disponível para o desempenho das tarefas, que 

passam pela análise, desenvolvimento, implantação e continuidade do projeto. Os 

interesses devem ser alinhados em reuniões, comandada pelos coordenadores. 

• Terceiro passo – estabelecer metas 

As metas são importantes para a orientação e a avaliação da P+L, podendo ser 

aperfeiçoadas pelo ecotime de acordo com o aprofundamento dos trabalhos, sempre 

buscando o equilíbrio entre o ambicioso, para motivar esforços, e o realista, para 

possibilitar o sucesso das atividades. 

A definição de metas ajuda no planejamento e pode considerar os padrões internos 

de produtividade, a legislação ambiental, a disponibilidade tecnológica, ou mesmo os 

dados históricos de produção. 

• Quarto passo – barreiras e soluções 

 Este passo busca identificar e superar barreiras que possam influenciar na 

Avaliação de Produção Mais Limpa (terceira etapa). Tais empecilhos podem ser gerados 
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por fatores como resistência a mudanças, falta de informação, problemas organizacionais, 

disponibilidade econômica, problemas técnicos, entre outros. 

 Como forma de superar as barreiras, deve ser incentivada a consciência dos 

benefícios da P+L por parte dos colaboradores da empresa e demonstrado que todos devem 

estar à vontade para a participação com sugestões e ideias, não importando a repercussão 

das mesmas. 

 O Quadro 3.2 descreve os principais tipos de barreiras a serem superadas nas 
atividades de Produção Mais Limpa. 
 

Quadro 3.2: Barreiras que podem dificultar a implementação da P+L 

 
Fonte: Unido/Unep (2004), Chiu, et al. (2009), Silva (2009) 
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3.2.2 Pré-avaliação 
 
 Tem como principal objetivo selecionar o foco de avaliação através da elaboração 

do fluxograma do processo, permitindo também a futura comparação do “antes” e 

“depois”. Nesta etapa as oportunidades óbvias ou de baixo custo podem ser diretamente 

implementadas. 

• Quinto passo – desenvolver um fluxograma de processo  

 Considera a coleta de informações relativas ao processo da empresa, sendo 

importante a realização de visitas ao “chão de fábrica”, buscando a familiaridade com a 

planta e as unidades de operação. 

 Deve ser realizada uma análise global do sistema, equipamentos, insumos, energia, 

resíduos, efluentes, e produtos. Assim, a compilação destes fatores dará origem ao 

fluxograma descrevendo o processo, as entradas e saídas, que será fundamental para as 

análises do setor e frentes de atuação. 

• Sexto passo – avaliar as entradas e saídas 

 Diante do registro de entradas e saídas o ecotime poderá verificar se o balanço está 

satisfatório, com base em valores estipulados pelo “senso comum” da empresa ou mesmo 

originados da literatura científica. 

 A análise da eficiência ajuda na determinação do foco da avaliação de Produção 

Mais Limpa. Para isso, o sistema de monitoramento deve ser concretizado, para que futuras 

comparações possam ocorrer. O uso de medidores, registros de vendas e compras, e os 

diários das unidades de operação e processos são exemplos de formas de quantificação e 

monitoramento. 

• Sétimo passo – determinar os focos da avaliação de Produção Mais Limpa 

 Com base nos resultados alcançados nos dois passos anteriores deverão ser 

selecionados os setores e unidades de operação que serão foco para a avaliação da P+L. 

 Como forma de critérios para a escolha do foco pode estar a quantidade de resíduos 

e emissões geradas, os insumos e energia consumidos, o potencial das oportunidades 

encontradas, a aceitação por parte dos envolvidos, entre outros. 

 
3.2.3 Avaliação 
 
 Busca o detalhamento do processo e o conjunto abrangente de oportunidades de 

P+L, onde serão priorizadas aquelas que mais influírem nos custos da empresa e forem 

representativas quanto às entradas e saídas do setor produtivo. 
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• Oitavo passo – originar um balanço de material 

 Através da identificação das entradas e saídas, poderá ser elaborado o balanço de 

material no processo, através do detalhamento das unidades de operação. Para isso, 

poderão ser avaliados fatores como matérias-primas, auxiliares, água, energia, produtos, 

subprodutos, resíduos, efluentes e emissões. O fluxograma do processo contribui 

substancialmente para a análise do balanço de material, considerando que as saídas sejam 

resultado da soma das entradas e acumulações. 

 Um dos pontos mais importantes que será gerado com o balanço são os custos de 

processo. Tal fator é fundamental para a tomada de decisões da diretoria. 

• Nono passo – avaliação das causas 

  Nesta etapa devem ser compreendidas as fontes e causas da geração de resíduos, 

emissões e perda de energia, servindo como foco para a identificação de oportunidades. 

 Devem ser avaliadas as matérias-primas, a tecnologia, as práticas operacionais, os 

produtos, os resíduos e emissões. 

• Décimo passo – gerar oportunidade de P+L 

 Após o mapeamento do processo poderão ser geradas as oportunidades, desde a 

escolha da unidade de operação aos insumos e residuais que apresentam maiores 

possibilidades de atuação, ou mesmo que se encontram em estado de urgência para o 

trabalho de P+L. 

 A geração de oportunidades e as intervenções no processo passam pelo 

conhecimento e criatividade do ecotime, que pode buscar auxílio em profissionais mais 

experientes, universidades, centros de pesquisa, consultores, fornecedores, literatura 

técnica, entre outros, conforme necessidade. 

• Décimo primeiro passo – seleção de oportunidades 

 Devem ser selecionadas as oportunidades que se apresentarem mais promissoras, 

para que na próxima etapa passem pelo estudo de viabilidade. A priorização passa pelo 

“senso comum”, buscando auxílio em questões econômicas, ambientais e técnicas, como 

disponibilidade e praticabilidade. 

 Todas as oportunidades propostas devem ser discutidas pelo ecotime, mesmo 

aquelas que pareçam utópicas. A seleção deverá resultar em um ordenamento conforme 

unidade operacional, interdependências e exclusividade nos setores considerados. 
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3.2.4 Estudo de viabilidade 
 
 Esta etapa consiste em listar as oportunidades viáveis, buscando identificar os 

resultados possíveis através das avaliações preliminar, técnica, econômica e ambiental. 

• Décimo segundo passo – avaliação preliminar 

 Determina o nível de detalhamento e abrangência das avaliações posteriores, bem 

como quais informações serão necessárias para este estudo. Muitas oportunidades, por se 

apresentarem óbvias ou simples, não requerem um estudo tão abrangente e podem ser 

executadas com nenhum ou pouco investimento. Assim, é importante que o ecotime faça 

uma classificação quanto ao tipo de oportunidade, considerando a complexidade, custos e 

características técnicas. 

• Décimo terceiro passo – avaliação técnica 

 A avaliação técnica contempla os impactos da medida proposta, seja sobre o 

processo, a taxa de produção, a segurança interna, entre outros. Além disso, indicará se a 

oportunidade irá requerer mudanças de pessoal, operações adicionais, trabalhos de 

manutenção, treinamento adicional dos técnicos e de outras pessoas. 

• Décimo quarto passo – avaliação econômica 

 A avaliação econômica é o ponto chave na determinação se uma oportunidade será 

colocada em prática. Aquelas que apresentarem um maior atrativo econômico, certamente 

serão maior alvo de interesse da empresa. 

 Como cada organização tem seus critérios financeiros para a seleção de projetos, 

nesta etapa devem ser elencados os investimentos, custos operacionais, riscos, período de 

retorno e outras medidas padrão de lucratividade, conforme necessidade da empresa. 

• Décimo quinto passo – avaliação ambiental 

 Como um dos principais objetivos da P+L, a melhoria do desempenho ambiental da 

empresa deve ser considerada. Para isso deverão ser determinados os impactos positivos e 

negativos para o meio ambiente a serem gerados pelas oportunidades. 

 A avaliação ambiental pode ser simples, baseada em quantitativos de resíduos, 

emissões e toxicidade, ou mesmo mais profunda, dependendo da composição das entradas 

e saídas. Frente a mudanças mais complexas no produto, poderá ser exigida pelo governo 

uma avaliação do ciclo de vida, mas somente em casos especiais, com impacto 

significativo. 

 Em algumas situações, devido à dificuldade de mensuração, poderá ser feita uma 

avaliação qualitativa dos índices ambientais, baseada nas informações disponíveis. 
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• Décimo sexto passo – selecionar oportunidades 

 Após todas as avaliações e estimativa de resultados deverão ser listadas as 

oportunidades consideradas para implementação. Estas passarão ainda pela priorização, 

que pode ser feita de modo comparativo, conforme critérios de interesse definidos pelo 

ecotime. Deve-se atentar para a documentação de todas as oportunidades levantadas, tanto 

as viáveis como as não viáveis, para efeito da possibilidade de futuras avaliações de P+L. 

 

3.2.5 Implementação 
 
 Por fim, a última etapa foca na implementação das oportunidades priorizadas e no 

seu acompanhamento, garantido que o trabalho possa ser avaliado e apresente 

continuidade. 

• Décimo sétimo passo – preparar um plano de P+L 

 Deverá ser elaborado um plano de implementação das oportunidades, onde deverão 

ser elencados os fatores necessários para execução das atividades. Fazem parte deste plano 

uma avaliação preliminar do andamento da metodologia, um cronograma de execução das 

atividades, os recursos financeiros, os recursos humanos e propostas de continuidade. 

• Décimo oitavo passo – implementar oportunidades de Produção Mais Limpa 

 Conforme qualquer outro projeto de investimento, para a implementação de 

oportunidades, deverão ser realizados os estágios de planejamento, design, aquisição e 

construção.  

 O trabalho deve estar bem alinhado entre os departamentos envolvidos, e os 

funcionários que terão contato direto com as mudanças devem passar por treinamento, caso 

o ecotime julgue necessário. 

• Décimo nono passo – monitorar e avaliar 

 Nesta etapa deverá ser monitorado o desempenho das oportunidades 

implementadas, seguido de uma comparação dos resultados obtidos com aqueles 

esperados.  

 O monitoramento considera as mudanças na geração de resíduos e emissões, no 

consumo de recursos e na lucratividade da empresa. A comparação dos resultados deverá 

abranger todos os indicadores levantados e suas inter-relações, de modo que se avalie a 

efetividade do trabalho de P+L. 
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• Vigésimo passo – sustentar oportunidades de P+L 

 Baseado nos ideais de melhoria contínua, as oportunidades implementadas durante 

o trabalho de P+L precisam estar sustentadas e entrar para o dia a dia da empresa. 

 Para isso, é sugerida a elaboração de um programa interno de Produção Mais Limpa 

que, de acordo com a necessidade, agrupe as esferas comercial, financeira, operacional e 

administrativa, além do marketing e da pesquisa e desenvolvimento. O objetivo é atuar de 

modo integrado, com a participação dos diversos departamentos da empresa para sustentar 

as atividades de P+L. 
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4. ESTUDO DE CASO: OPORTUNIDADES DE P+L NA EMPRESA 

MOD LINE LTDA 

 Neste capítulo serão elencadas as oportunidades de Produção Mais Limpa 

vislumbradas na moveleira Mod Line Soluções Corporativas, indústria que dentro do ideal 

de melhoria contínua proposto pela metodologia, incorporou tal prática ao seu processo 

produtivo, visto a relevância dos trabalhos até então executados. 

O capítulo está estruturado primeiramente com a apresentação da empresa, seguida 

pela aplicação da metodologia de P+L. Também é realizada uma descrição dos processos 

no setor fabril escolhido, para um melhor entendimento do contexto. 

 De acordo com o andamento do trabalho, alguns passos propostos pelo CNTL/ 

SENAI.RS foram mesclados ou mesmos adaptados conforme condições da empresa. 

Consequentemente este capítulo apresenta uma abordagem focada em contemplar os 

objetivos das cinco etapas da metodologia, com a descrição das atividades desde o 

planejamento até as oportunidades trabalhadas.  

 
4.1 A Empresa 

 A Mod Line Soluções Corporativas é uma empresa considerada como “Indústria de 

fabricação de móveis com predominância de madeira” pela Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas – CNAE (PLANEJAMENTO, 2012). Tem como produtos finais: 

móveis e divisórias de escritório, perfis estruturais de aço, pisos elevados, dentre outros. 

 A empresa, de caráter familiar, foi fundada em outubro de 1988 e desde setembro 

de 2005 está localizada à Rua João Penedo Alves, número 180, no Distrito Industrial Dr. 

Hélio Pentagna Guimarães, no município de Contagem, considerado como Região 

Metropolitana de Belo Horizonte/ Minas Gerais (Figura 4.1). 

 Em 2011 a Mod Line teve faturamento anual de cerca de R$40.000.000,00. No 

início de 2012, a empresa contava com cerca de 300 empregados diretos, divididos em 

setores administrativos, conforme organograma institucional no Anexo A, e setores de 

produção como: almoxarifado de produto acabado, almoxarifado geral, expedição de 

móveis, expedição geral, metalurgia, estofamento, marcenaria, montagem interna de 

móveis, controle de produção, piso elevado, tratamento químico e pintura eletrostática, 

perfilaria, painelaria, manutenção elétrica, mecânica e civil. Na Figura 4.2 tem-se uma 

vista geral da área de produção. 
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 A empresa possui Licença de Operação, e quanto à classificação referente ao 

licenciamento ambiental, considerando o porte e potencial poluidor, de acordo com a 

Deliberação Normativa COPAM 74/2004 (MINAS GERAIS, 2004), a Mod Line Ltda está 

enquadrada na Classe 6, que inclui empreendimentos de grande porte e de grande potencial 

poluidor/degradador para ar, água e solo. 

 

 

Figura 4.1: Vista externa das instalações da empresa em Contagem 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Figura 4.2: Área do setor produtivo da empresa 
Fonte: Acervo pessoal 



29 
 

4.1.1 Continuidade da implementação da P+L na Mod Line 

  
 O presente trabalho foi realizado entre julho de 2011 e julho de 2012. Inicialmente, 

o aluno conheceu os diretores, gerentes, funcionários administrativos, encarregados de 

produção, dentre outros colaboradores da Mod Line. Durante o período do trabalho, foram 

realizadas visitas técnicas semanais para o desenvolvimento do projeto, implantado após a 

familiarização com a cultura organizacional e o entendimento sobre os produtos 

comercializados pela empresa e o processo produtivo, incluindo a entrada de matérias–

primas e saída de resíduos e efluentes. 

 Concomitantemente foram observadas as ações de Produção Mais Limpa já 

realizadas pela empresa, através do trabalho desenvolvido por Massote (2010), que, por 

sua vez, viabilizou o acesso do aluno à Mod Line para que fosse somado à equipe de P+L e 

desenvolvesse a metodologia em outro setor oportuno. 

 Através da dissertação de mestrado intitulada “Implementação da metodologia da 

Produção Mais Limpa em uma indústria moveleira da região metropolitana de Belo 

Horizonte”, Massote (2010) implementou a P+L em dois setores produtivos da Mod Line, 

denominados painelaria e piso elevado. Tal trabalho contou com o levantamento de 

resíduos e efluentes e a avaliação do fluxo de material e água nestes dois setores, 

possibilitando a implantação de nove oportunidades de P+L de caráter preventivo. 

 Passando por todas as fases da metodologia e contando com a participação dos 

funcionários da empresa, Massote (2010) obteve como resultados: 

Uma economia anual de cerca de R$172.000,00, obtida com a 

minimização da geração de resíduos sólidos e da emissão de efluentes 

líquidos, em quantidades equivalentes a 374.000kg e 200.000L, 

respectivamente, (...) possibilitando a redução do consumo matérias-

primas e a minimização de perdas de processo. 

 
 Assim, como os resultados gerados foram ambientalmente e economicamente 

satisfatórios, a empresa passou a buscar paulatinamente a aplicação da metodologia em 

outros setores, além de aumentar o investimento em equipe de meio ambiente e ações 

ambientais proativas, como programa de 5S; Indicadores de Sustentabilidade; Auditoria 

Interna para Controle de Resíduos; Banco de Ideias; dentre outros. 
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4.2 Fase 1 – Planejamento e Organização 

 
 Como a metodologia da Produção Mais Limpa já vinha sendo adotada pela 

empresa, a alta direção já estava comprometida com a proposta do trabalho aos demais 

setores da fábrica, mantendo a meta de “melhorar o desempenho ambiental e econômico 

dos setores estudados, com redução do desperdício de matérias-primas, insumos e água” e 

o objetivo de “expandir a metodologia da Produção Mais Limpa para todos os setores da 

empresa”. A mesma sensibilização se aplica aos funcionários, que puderam constatar os 

resultados obtidos nos setores de painelaria e piso elevado. 

 O ecotime da Mod Line foi composto pelos encarregados e gerentes dos setores, 

além dos responsáveis pela área ambiental da empresa. No Anexo B, encontra-se uma 

listagem com a equipe de P+L, constando nomes, setores de atuação e cargo dos 

integrantes da equipe formada. 

 Assim, o fato da metodologia de Produção Mais Limpa ser levada para outros 

departamentos da empresa, dentro da característica de continuidade, é percebido com certa 

motivação, visto que uns setores podem ser espelhar nos ganhos gerados por outros, 

aumentando o comprometimento e reforçando os ideais da metodologia. 

 
4.2.1 Critérios para escolha do setor a ser implementada a P+L 
 

 Para a ampliação do programa de Produção Mais Limpa na Mod Line, foi definido 

através de reuniões com o ecotime que o foco do setor a ser escolhido contemplasse a 

quantidade de resíduos gerados, consumo de matéria-prima e a consequente possibilidade 

de intervenções no processo. 

 Diante da verificação por parte da diretoria do aumento do consumo energético de 

gás liquefeito de petróleo (GLP) no início de 2011 e sendo o setor de pintura eletrostática o 

principal consumidor de GLP através da estufa de aquecimento e cura, foi realizada, em 

julho de 2011, uma reunião com o encarregado do setor para que, através do levantamento 

de dados e informações, pudesse ser sustentada a possibilidade de intervenções e melhorias 

no processo. 

 Através da constatação da gradual perda de eficiência das estufas nos últimos meses 

e do levantamento de dados quanto ao consumo de tinta e resíduos gerados, foi observada 

uma significativa possibilidade de intervenção, buscando ações corretivas e proativas para 
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diminuir o uso de matérias-primas e geração de resíduos, contribuindo para a eficiência do 

processo.  

 O setor de pintura apresenta uma alta carga de trabalho, visto que a grande maioria 

do material produzido pela metalurgia e perfilaria passam por ele. Consequentemente há 

um alto desgaste nos equipamentos e consumo de matérias-primas como GLP e tinta em 

pó. O processo de pintura eletrostática será explicado no tópico 4.3.3. 

 Assim, através da indicação feita pela diretoria da empresa, das informações 

repassadas pelo encarregado do setor e da constatação do alto consumo energético e 

resíduos de tinta gerados, o setor de pintura eletrostática foi solidificado pelo ecotime 

como foco da aplicação da Produção Mais Limpa. 

 Devido à complexidade do processo de pintura a pó e às possibilidades de atuação 

vislumbradas, dentro do limite temporal quanto à elaboração da dissertação de mestrado, 

este trabalho restringiu-se a setor de pintura eletrostática. 

 

4.2.2 Principais barreiras 

 
 Na fase inicial do trabalho surgiram as primeiras barreiras, já previstas na 

metodologia, que poderiam prejudicar a implementação da P+L, evidenciadas no contato 

com o processo produtivo, cultura empresarial e nas primeiras reuniões com o setor de 

pintura eletrostática.  

 As principais barreiras classificadas e os procedimentos adotados frente a elas estão 

descritos abaixo: 

• Econômica: os critérios de compra de insumos, principalmente a tinta utilizada na 

pintura, eram adotados conforme oferta de preços dos fornecedores. Com isso, muitas 

vezes os insumos apresentavam diferença de qualidade, influindo na padronização das 

peças pintadas e no próprio processo.  

Como forma de suprir esta barreira foram realizadas reuniões com fornecedores e 

com o encarregado do setor, sendo repassado para o departamento de compras as marcas 

preferenciais, para que, diante da disponibilidade e flutuação de preços, sempre que 

possível se optasse pelas tintas indicadas. 

• Sistêmica: falta de informações concretas quanto aos índices do processo, como 

histórico da entrada de matérias-primas e saída de residuais. O setor responsável por este 

levantamento estava em reformulação, havendo disponibilidade apenas dos índices de 

processo recentes, sendo que o histórico dos anos anteriores apresentava-se incompletos.  
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Desse modo, adotaram-se os dados que apresentaram maior confiabilidade e o 

comparativo dos resultados deste estudo de caso restringiu-se ao período contemplado. 

 Outro ponto levantado como barreira sistêmica foi a carência de treinamento 

técnico de alguns funcionários responsáveis pela pintura. Foi realizado um orçamento com 

uma empresa especializada e repassado à direção, para que tal treinamento fosse dado aos 

funcionários sempre que houvesse novas contratações. 

• Organizacional: percebeu-se que em muitos casos na empresa havia uma excessiva 

ênfase na quantidade de produção em detrimento aos problemas ambientais, ocasionado 

pela urgência em atender pedidos acumulados ou emergenciais. Este modelo refletia no 

controle ambiental da moveleira, como, por exemplo, a frequente impossibilidade de 

limpeza das cabines de pintura durante a troca de tintas, impedindo o reaproveitamento da 

mesma. A empresa tem buscado suprir esta barreira através da formação de uma equipe 

responsável pelo Planejamento e Controle da Produção (PCP) e estoque. 

 Outra dificuldade encontrada foi o fato dos funcionários mostrarem certa 

desconfiança quanto à possibilidade de melhorias no processo, visto que há muitos anos 

executavam as mesmas atividades que acreditavam serem feitas da melhor maneira 

possível.  

 Para suprir esta barreira foram realizadas reuniões de sensibilização, demonstrando 

tanto a parte técnica do processo quanto a necessidade de conscientização ambiental. Nas 

reuniões buscou-se esclarecer a necessidade de respeitar os recursos naturais e evitar a 

geração de resíduos tanto na empresa quanto externamente a ela. Foi detalhada a parte 

operacional do setor de trabalho e exemplificadas formas de atuar preventivamente.  

 Tais reuniões, realizadas quinzenalmente nos primeiros três meses do projeto foram 

de suma importância para o levantamento de oportunidades e para aproximar o ecotime 

dos funcionários de chão de fábrica, além de possibilitar uma contribuição motivacional às 

pessoas envolvidas. 

 Ao longo do trabalho, a alta rotatividade de técnicos também teve ponto negativo 

no desenvolvimento das atividades, visto que eram realizadas reuniões com um grupo de 

funcionários do setor, para que estes contribuíssem com sugestões e repassassem aos 

outros o andamento das atividades. Contudo, o desligamento de alguns funcionários 

prejudicava o andamento da proposta.  

Para que as atividades não ficassem comprometidas, o encarregado do setor passou 

a intermediar a comunicação entre o ecotime e os novos funcionários, no intuito que toda a 

equipe de trabalho ficasse informada e pudesse contribuir com o projeto. 
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• Técnica: um dos principais problemas encontrados foi a falta de recursos para a 

coleta de dados. Como forma de suprir esta barreira foram desenvolvidas planilhas para o 

monitoramento do processo, entregues aos funcionários do setor. No aspecto tecnológico, 

alguns instrumentos de coleta de dados foram utilizados através da parceria com os 

fornecedores de matérias-primas da empresa, seja na forma de empréstimo ou visitas 

técnicas, contudo, submetidos à disponibilidade dos equipamentos. 

 A interdependência entre os setores de produção da empresa foi vista como uma 

potencial dificuldade no processo. Desse modo, se um setor está sobrecarregado, ou 

apresenta algum problema no equipamento, terá direta influência na carga de trabalho do 

setor seguinte. Este quesito também passa pela necessidade de PCP e também pela garantia 

de manutenção preventiva nas máquinas.  

 A limitação das condições de manutenção interna também foi identificada como 

barreira técnica. Pelo fato da empresa possuir apenas uma equipe de manutenção para 

todos os setores da fábrica, muitas vezes este se encontrava sobrecarregado. Assim, 

adotou-se a estratégia de estimular as manutenções preventivas e de comunicar a 

necessidade de manutenção com a maior antecedência possível, para que fosse possível 

cumprir o planejamento. 

• Comportamental: constataram-se barreiras relacionadas ao medo de errar e 

resistência a mudanças, com a realização das tarefas visando apenas as atividades 

rotineiras. Tais assuntos também foram trabalhados durante as reuniões de sensibilização, 

mostrando os ganhos que todos teriam com a redução de tarefas repetitivas, um melhor 

ambiente de trabalho e o crescimento da empresa. Ressaltou-se a necessidade da 

colaboração de todos, participando com sugestões, comprometimento e motivação. 

 

4.3 Fase 2 – Pré-avaliação e diagnóstico 

 
 A partir da escolha do setor de atuação, esta fase procurou selecionar o foco para a 

fase de avaliação, ou seja, o desenvolvimento do fluxograma do processo possibilitou 

mapear as entradas e saídas do setor, resultando em um diagnóstico dos pontos propensos a 

intervenção. 

 Para um maior entendimento do processo de pintura eletrostática, do consumo de 

matérias-primas neste setor e os respectivos resíduos e emissões, buscou-se também 

apresentar uma descrição do processo nas unidades de operação. 
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4.3.1 Fluxograma e processo de pintura eletrostática 

 

 O fluxograma do processo de pintura eletrostática (Figura 4.3) foi elaborado a partir 

das informações fornecidas pelos funcionários do setor e contemplou a entrada de 

matérias-primas, auxiliares e energia; a unidade do processo produtivo com respectivos 

produtos; e a saída de resíduos, efluentes e subprodutos. 

 O setor de pintura eletrostática abrange três unidades distintas, sendo 

primeiramente o banho químico, seguido pela aplicação da tinta em pó (pintura) interligada 

à unidade de aquecimento e cura das peças.  

 Cabe ressaltar que as principais matérias-primas que chegam ao setor de pintura são 

provenientes do setor de metalurgia e perfilaria da empresa, sendo que a grande maioria da 

produção nestes setores é encaminhada para o banho químico, pintura e cura. No setor de 

perfilaria, as bobinas de aço compradas pela empresa são moldadas através da perfiladeira, 

produzindo os perfis estruturais. No setor de metalurgia, são confeccionadas as peças para 

móveis e o piso elevado, através de matérias-primas como chapas e tubos de aço. 

 Nos próximos itens cada etapa do setor de pintura eletrostática será detalhada, com 

a descrição do processo, das entradas e saídas, dando uma maior ênfase à pintura, 

aquecimento e cura, focos deste trabalho devido à possibilidade de intervenção, conforme 

será explanado posteriormente. 

 Apesar de não serem citados no balanço de material, eventualmente são 

substituídos alguns filtros, gancheiras e outros equipamentos devido aos desgastes 

inerentes ao processo e a vida útil do produto. 
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Figura 4.3: Balanço de material do setor de pintura eletrostática 
Fonte: Elaboração própria 

  

Matérias-primas, 
auxiliares e energia 

Unidade do processo 
produtivo 

Resíduos, efluentes e 
subprodutos 

- Energia elétrica 
 
- Tinta epóxi 
 
- Ar comprimido 
 

- Calor 
 
- Lama residual 

BANHO QUÍMICO - 
TANQUE 

_________________ 
 

“Peças protegidas com 
camada de fosfato” 

- Energia elétrica 
 
- Peças: perfis e móveis 
 
- Composto químico a 
base de fosfatos 
metálicos. 
 

PINTURA EPÓXI - 
CABINES 

_________________ 
 

“Peças pintadas” 

- Calor 
 
- Tinta “contaminada” 
 
- Tinta expelida 
 
- Embalagem das tintas 

- Energia elétrica 
 
- Gás liquefeito de 
petróleo (GLP) 
 

AQUECIMENTO E 
CURA - ESTUFAS 
_________________ 

 
“Peças pintadas 

prontas para 
expedição” 

- Calor 
 
- Emissão de efluentes 
 
- Borra oleosa 
 
- Peças danificadas ou 
com necessidade de 
repintura 
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4.3.2 Banho químico 

 

 O banho químico ou imersão química é um processo a partir do qual é obtida uma 

camada de fosfato de pequena espessura cristalizada sobre superfícies metálicas. Tem 

como finalidade proteger temporariamente a peça a ser recoberta, melhorar a aderência de 

tintas ao produto e oferecer proteção contra a corrosão durante o tempo de vida da peça 

metálica (WEG, 2009).  

 O processo consiste na imersão das peças em um tanque, realizada através de uma 

gaiola de ferro suspensa (Figura 4.4). Tal imersão é realizada por um período de 

aproximadamente três minutos. Posteriormente as peças que passaram pelo banho de 

fosfato são encaminhadas para o estoque do setor, onde gradativamente são levadas às 

cabines de pintura e estufas. 

 

 
       Figura 4.4: Tanque de imersão das peças para banho químico 
       Fonte: Acervo pessoal 
 

 O composto químico consiste basicamente em fosfatos metálicos dissolvidos em 

uma solução aquosa de ácido fosfórico - H3PO4 (WEG, 2009). Como residual deste 

processo tem-se o calor gerado no consumo de energia elétrica para recirculação do líquido 

e a lama depositada no fundo do tanque, na forma de uma borra. As entradas e saídas deste 

processo são de responsabilidade do próprio fornecedor do composto químico, o que levou 

a não considerar esta unidade como potencial oportunidade para a aplicação da P+L. 
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4.3.3 Pintura eletrostática 
 
 A pintura eletrostática é baseada na pulverização da tinta em pó (epóxi). As tintas 

epóxi são materiais orgânicos, coloridos ou não, que são aplicados na forma sólida, 

dispensando o uso de solventes. Necessitam passar por um processo térmico para fixar, 

formando um filme contínuo, dentro das propriedades desejadas (EPRISTINTA, 2013). Na 

composição básica de uma tinta epóxi tem-se cerca de 55% de resinas base, 40% de 

pigmentos ativos e inativos, 4,5% de aditivos e 0,5% de agentes de cura (WEG, 2009). 

 O processo de pulverização da tinta ocorre por meio da cabine de pintura, por onde 

passam as peças e os perfis sustentados por gancheiras e movidos por uma monovia na 

forma de corrente. A corrente é contínua, e logo após a pintura as peças e perfis são 

encaminhados para a estufa onde é feito o aquecimento e cura das tintas. A empresa possui 

uma linha contínua preferencialmente para a pintura de peças de móveis e piso elevado, e 

outra linha preferencialmente para a pintura de perfis, sendo que os dois sistemas de 

monovia possuem uma cabine e uma estufa.  Na Figura 4.5 está esquematizada a vista 

lateral da cabine, podendo ser observada a pintura de perfis metálicos. 

 Na Mod Line, as gancheiras foram criadas conforme a necessidade da empresa, 

observando o material a ser pintado. Para as peças de móveis, são utilizados ganchos de 

sustentação específicos para cada tipo de produto. Para os perfis também há diversidade de 

gancheiras, contudo algumas contemplam mais de um modelo destes, por ocorrer apenas 

variações de tamanho ou mesmo pela geometria similar. Os perfis obrigatoriamente 

necessitam de dois pontos de sustentação (dois ganchos), neste caso, denominado pelos 

funcionários da empresa como “carrinho”. Na Figura 4.5 podem ser observadas a 

gancheira e o “carrinho”. 

  Após as peças serem dispostas nas gancheiras, as mesmas são encaminhadas para a 

cabine onde serão pintadas por meio de pulverização. Tal aplicação da tinta epóxi pode ser 

realizada na forma manual, nos casos de pouca quantidade de peças de móveis ou 

necessidade de retoque, e também na forma automática, através do reciprocador eletro-

mecânico, contendo quatro pistolas de pintura. Cada cabine contém duas janelas para 

pintura manual e dois reciprocadores automatizados com comando e controle regulável. 

 O sistema de recuperação de pó nas cabines é feito através de filtros cartucho 

cilíndricos, em poliéster. O quantitativo de tintas em pó que durante a pintura não foi 

depositado nas peças é direcionado para recuperação através do sistema de coleta de pó, 

com a purga dos filtros através de jatos de ar comprimido. No caso de recuperação do pó, 
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para cada cor de tinta utilizada é necessário um cartucho particular, substituindo conforme 

a mudança de coloração no processo. A área de localização do sistema de filtros está 

indicada na Figura 4.5. 

 
 
 
 
 
Figura 4.5: Esquema da pintura epóxi na cabine 
Fonte: Adaptado de Italfinish (2012) 
 
 No processo de pintura eletrostática a tinta epóxi é colocada em um recipiente, 

onde, através do ar comprimido, é fluidizada e encaminhada às pistolas (revólveres) de 

pintura.  

Área dos 
Filtros 

Cartucho 

Pintura 
automática - 
Reciprocador 

Pintura manual - 
Pistola 

Monovia 
Sentido: 

Gancheira 

Perfis pintados 
E 
S 
T 
U 
F 
A 

“Carrinho” (duas 
gancheiras) com 
perfis suspensos 
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 Conforme pode ser observado na Figura 4.6, a aplicação eletrostática por meio das 

pistolas consiste em um campo elétrico formado na região frontal, sendo descarregado por 

meio de um eletrodo. Este campo eletrostático, também chamado de “Chuva de Íons”, tem 

a finalidade de “ionizar” ou “carregar” eletrostaticamente as partículas de tinta que por ele 

são pulverizadas, sendo, em sua maioria, formado por cargas elétricas de polaridade 

negativa (ISOCOAT, s.d.). A dimensão do campo eletrostático oscila em um raio de 40 a 

50cm, sendo este descarregado onde apresentar melhor aterramento no sistema, ou seja, 

nas peças metálicas. 

 A camada de tinta aplicada nas peças pode apresentar algumas falhas ocorridas no 

processo, como má aderência do pó, presença de bolhas, grandes variações na espessura, 

irregularidades no filme, impurezas, entre outros. Contudo, dentro da particularidade de 

cada sistema de pintura, torna-se necessário uma análise específica frente ao defeito e a 

frequência do mesmo, para que o problema possa ser corrigido na origem. 

 
 Figura 4.6: Processo eletrostático da pintura 
 Fonte: Isocoat (s.d.) 

 
 De acordo com Weg (2009) entre 95 e 98% do residual das tintas em pó pode ser 

recuperado nas cabines de pintura pelo sistema de filtros e exaustão, sendo necessária, para 

isso, a limpeza das cabines e troca de filtros quando houver mudanças de cor. Contudo, na 

Mod Line, devido à sobrecarga do setor e alta demanda de produção em caráter de 

urgência, muitas vezes não há tempo hábil para limpeza das cabines. Com isso, ocorre a 

mistura de tintas, dando origem ao residual denominado pela empresa como tinta 

“contaminada”.  
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Este resíduo é estocado no pátio do almoxarifado e eventualmente é vendido a 

baixos preços para empresas afins ou mesmo encaminhado para reprocessamento, 

retornando à empresa na forma da tinta miscelânea.  

A tinta miscelânea é utilizada em pequenas quantidades, sendo agregada à tinta 

virgem para a pintura de peças de móveis. Não há uma programação quanto ao envio de 

tinta “contaminada” para o reprocessamento, visto que o reaproveitamento está atrelado à 

produção de peças específicas a serem pintadas. Outro ponto que apresenta dificuldade de 

planejamento é a venda deste resíduo, visto a variação da demanda mercadológica.  

Desse modo, a tinta “contaminada” pode permanecer em estoque por vários meses, 

apresentando-se como um dos principais gargalos neste setor da empresa. 

 Para melhor ilustrar o sistema de pintura eletrostática da Mod Line são apresentadas 

a seguir algumas imagens com as etapas do processo e equipamentos. A Figura 4.7 

contempla a variedade de gancheiras da empresa, utilizadas para a sustentação de perfis e 

peças ao longo da linha contínua. 

 

 
       Figura 4.7: Parte do arsenal de gancheiras da Mod Line 
       Fonte: Acervo pessoal 

 
 A Figura 4.8 mostra o interior da cabine de pintura, podendo ser observada a 

sustentação (ganchos) das peças para móveis ao longo da correia transportadora, além da 

pintura realizada pelas pistolas automáticas (reciprocador). Os sistemas de pintura manual 

e automático são registrados na Figura 4.9, sendo que ambos podem ocorrer 

simultaneamente no caso de peças que apresentam dobras e necessitem de retoque. 
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     Figura 4.8: Pintura eletrostática no interior da cabine 
     Fonte: Acervo pessoal 

 
         Sentido da linha:  

 
Figura 4.9: Sistemas de pintura da Mod Line 
Fonte: Acervo pessoal 

Pintura 
manual 

Pintura 
automática 

(reciprocador) 
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A seguir, na Figura 4.10 é mostrada a vista lateral da cabine de pintura, contendo 

um reservatório de recuperação do pó ao lado do reciprocador. Cada reservatório contém 

quatro filtros cartucho responsáveis por captar e armazenar o residual de tinta. Para a 

limpeza destes filtros e da cabine (coleta do pó) é necessário parar o sistema de pintura por 

cerca de uma hora, motivo pelo qual este procedimento é executado poucas vezes ao dia. O 

filtro cartucho de poliéster é apresentado na Figura 4.11. 

 
           Sentido da linha:  

 
Figura 4.10: Reservatório com sistema de filtros 
Fonte: Acervo pessoal 
 

 
Figura 4.11: Filtro cartucho em poliéster 
Fonte: Acervo pessoal 

Reservatório 
contendo 

filtros para 
recuperação 

do pó 
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4.3.4 Aquecimento e cura 
 

O material pintado segue através da monovia para o processo de cura da tinta na 

respectiva estufa, sendo esta localizada sequencialmente à cabine de pintura no intuito de 

evitar contaminações no processo. 

 As principais funções de uma estufa são, através do aquecimento, realizar a fusão 

das resinas da tinta seguida pela polimerização do material. Para isto, é indispensável que a 

temperatura da estufa seja ajustada para adaptar à massa das peças e à velocidade do 

transportador, no caso de sistema contínuo (WEG, 2009). 

. O sistema de convecção utilizado pela Mod Line conta com três queimadores em 

cada estufa, utilizando o GLP como fonte energética. Desse modo, o ar quente gerado pela 

combustão do gás é ventilado objetivando uma circulação forçada para aquecer toda a 

estufa por igual (Figura 4.12). A presença de cortina de ar nas extremidades da estufa 

(entrada e saída) ajuda a reter o ar quente. 

 

Figura 4.12: Sistema de convecção de ar na estufa 
Fonte: Isocoat (s.d.) 

 

 Na Figura 4.13 é representada uma estufa de aquecimento e cura de peças pintadas, 

destacando a cortina de ar na entrada e a presença de um queimador na parte central da 

estufa. 
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 Possíveis falhas na distribuição de temperatura podem ocasionar falta de 

alastramento e aderência da tinta, diferença no brilho, etc. O tempo de cura varia de um 

tipo de tinta para outro, sendo o ciclo mais comum de 10 minutos a 200ºC (WEG, 2009). 

 

 

 
 

 
 
Figura 4.13: Esquema da estufa de aquecimento e cura 
Fonte: Adaptado de Italfinish (2012) 
 
 Após o aquecimento e cura na estufa, as peças e perfis pintados estão prontos para 

expedição. Aqueles produtos que tiveram falhas no processo são encaminhados para a 

repintura, passando por lixamento, limpeza e novamente pelas etapas de pulverização na 

cabine, aquecimento e cura na estufa. 

 O ecotime constatou que as estufas da Mod Line apresentavam uma grande 

deficiência na cura das peças, sendo que as temperaturas internas controladas pelos 

queimadores de gás, mesmo maximizadas, apresentavam dificuldades para manter o 

Cortina de ar 

Queimador 

Continuidade 
da monovia. 

Sentido: 
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gradiente térmico de 200°C. Tal problema foi corroborado pela direção ao se constatar o 

aumento do consumo energético registrado nas contas de GLP. 

 Na Figura 4.14 encontram-se a saída das duas estufas da Mod Line, sendo a linha 

contínua da esquerda utilizada para pintura de peças de móveis/ piso elevado e a linha 

contínua da direita utilizada para perfis estruturais. 

 

 
       Figura 4.14: Estufas de aquecimento e cura da Mod Line 
       Fonte: Acervo pessoal 

 
4.4 Fase 3 – Avaliação 

 A seguir estão descritos os procedimentos que permitiram contemplar a fase de 

avaliação. Em um primeiro momento foram quantificados os principais insumos e perdas 

do setor de pintura eletrostática, bem como a causa do desperdício de matéria-prima e da 

geração de resíduos do processo. Com isso, surgiram as oportunidades de P+L, priorizadas 

conforme importância e viabilidade de execução. 

 

4.4.1 Quantificação e análise das principais perdas no processo 

 
 Para o balanço de material relativo à pintura eletrostática, foi considerado o 

consumo de tinta entre maio de 2009 e janeiro de 2012, referente ao intervalo de meses 

entre as últimas vendas do resíduo, em que houve na empresa um acúmulo de tinta epóxi 

“contaminada”.  

Conforme já citado, eventualmente há interesse de outras empresas para o 

reprocessamento desta tinta, contudo há quase três anos o material permanecia em estoque. 
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Na última venda, realizada em janeiro/2012 o valor pago pelo quilo de tinta “contaminada” 

foi de cerca de 25% do valor de compra da tinta virgem. 

 No período avaliado foram consumidos pela empresa 207.972kg de tinta e o 

residual foi de 15.660kg, resultando em uma média de 489kg de tinta “contaminada” por 

mês, o que representa uma taxa de desperdício no processo de aproximadamente 7,5%. Na 

Figura 4.15 é registrada uma das pilhas de disposição da tinta residual, embalada em caixas 

sobre pallets e mantida no almoxarifado da empresa. 

 

 

    Figura 4.15: Acúmulo de tinta “contaminada” 
   Fonte: Acervo pessoal 
 
 Ressalta-se que esta conta de desperdício não abrange uma pequena fração de tinta 

“contaminada” que eventualmente a empresa encaminha para o reprocessamento, 

retornando na forma da tinta miscelânea para ser reutilizada no processo de pintura de 

móveis através da incorporação em outras tintas, em baixas taxas. O registro de entrada e 

saída deste material é independente dos dados considerados acima, se enquadrando na 

forma de material reciclado. Assim, por não estarem fixados diretamente na contabilidade 

de tinta e pela característica da reciclagem ser realizada em baixas frequência e proporção, 

tais índices não foram considerados neste trabalho. 
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 Outro ponto avaliado no setor de pintura eletrostática foi a queda de desempenho 

das estufas de cura e secagem. O problema foi identificado pela direção da empresa que 

relatou um aumento no consumo de GLP no primeiro semestre de 2011, corroborado por 

funcionários do setor que alegaram dificuldades para atingir as temperaturas necessárias no 

pirômetro dos queimadores e manter o gradiente térmico do sistema, o que refletia no 

aumento do consumo de gás.  

 O consumo energético no primeiro semestre de 2011 foi de 85.758kg de GLP 

contra 70.872kg no mesmo período de 2010, resultando, deste modo, em um aumento de 

aproximadamente 17,4%, não refletido no faturamento da empresa. Contudo, a variação no 

consumo de gás pode ter sido influenciada pela carga de material destinado a pintura e o 

período de funcionamento das estufas. Portanto, como estratégia para comprovar a suspeita 

do aumento do consumo de gás no balanço energético, conforme alertado pela direção da 

empresa e pelos funcionários do setor, foi realizada uma termografia para analisar o atual 

desempenho das estufas. 

 O estudo, realizado em julho de 2011, consistiu no mapeamento das diferentes 

faixas de temperatura no interior da estufa, no intervalo de tempo da passagem do 

“carrinho”. Para isto, por meio de uma parceria com um dos fornecedores de tinta da Mod 

Line, foi realizada tal análise, possibilitada por meio um termógrafo modelo Easytrack 

ligado a diferentes pontos das peças sustentadas nas gancheiras, conforme pode ser 

observado na Figura 4.16.  

 A compilação dos valores analisados nesta primeira termografia intitulada como 

Fase 0 encontra-se a seguir, indicando uma deficiência na distribuição de calor na linha de 

cura e secagem avaliada. 

 

Dados gerais da análise termográfica: 

Estufa analisada: Utilizada para aquecimento e cura da tinta epóxi em perfis estruturais; 

Peça utilizada na análise: Guia estreita – Comprimento 3.000 mm; Espessura 0,75 mm; 

Tempo médio da peça completa na estufa: 16 minutos; 

Extensão da estufa: 25 metros; 

Velocidade média da linha: 1,56 m/min. 
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     Figura 4.16: Análise termográfica 
     Fonte: Acervo pessoal 
 

Apesar dos registros na literatura com a proporção recomenda para cura da tinta 

epóxi de 10 minutos a 200°C, foi constatado, através do levantamento de dados com um 

dos principais fornecedores de tinta para a Mod Line, que dependendo da qualidade da 

tinta os valores mínimos para cura podem ser enquadrados nos seguintes intervalos: 

• 5 minutos a 200°C ou 

• 7 minutos a 190°C ou 

• 10 minutos a 180 °C. 

 

Termografia Fase 0: 

 Foram analisados dois pontos de ar (superior e inferior) e três pontos da peça 

(superior, meio e inferior). O pirômetro da empresa já indicava necessidade de adequação 

do sistema, visto que, nas regiões monitoradas em proximidade aos três queimadores da 

estufa, apenas a central registrava temperaturas acima de 180ºC.  

 O gráfico de desempenho encontra-se no Anexo D. Nesta primeira análise, a peça 

atingiu 2 minutos a 200°C, 3 minutos a 190°C e 4 minutos a 180°, verificando que o tempo 

de cura recomendado não foi atingido. Quanto à distribuição de ar, os resultados indicam 
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um gradiente de temperatura insatisfatório, com a parte inferior da estufa mais aquecida 

que a superior. Somado à análise, foi relatado pelo encarregado uma perda de calor devido 

a fissuras presentes na estrutura da estufa, além do fato do isolamento térmico apresentar 

deficiência em alguns pontos. 

 Assim, a tinta epóxi e o GLP foram indicados nesta fase como os dois pontos 

prioritários de atenção, conforme análise das entradas e saídas do processo de pintura 

eletrostática, nas formas do consumo e perdas do processo, merecendo atenção no que 

tange aos custos da empresa e impactos ambientais. 

 

4.4.2 Oportunidades levantadas 
 
 Para elencar as oportunidades de P+L, foram realizadas reuniões com os 

funcionários do setor de pintura, focadas na sensibilização ambiental frente o trabalho 

desenvolvido por Massote (2010) na empresa, membro do ecotime.  

 Posteriormente, procurando aumentar o entendimento maior das características da 

pintura eletrostática, as reuniões tiveram o intuito de fornecer uma explicação técnica do 

processo e, a partir daí, possibilitar a estratégia da realização de um brainstormig (chuva de 

ideias), conforme slides no Anexo C. Tal método tem por objetivo gerar tantas ideias ou 

alternativas quanto forem possíveis, sem uma maior preocupação com o fato de estas 

serem praticáveis ou não, deixando fluir a criatividade dos membros do grupo, sem 

julgamentos prévios (SANTOS, 2005). 

 Neste primeiro momento, durante as reuniões entre o ecotime e os funcionários do 

setor de pintura eletrostática, foram levantadas oito oportunidades. Ressalta-se que nesta 

etapa foram consideradas todas as sugestões focadas no setor de trabalho, sendo que 

sugestões de outro caráter como solicitações pessoais e requisições de treinamentos 

específicos foram encaminhadas diretamente à direção da empresa. 

 As oito oportunidades consideradas e que serão descritas posteriormente na análise 

de viabilidade foram: 

• Redução do consumo de GLP nas estufas; 

• Substituição de equipamentos de pintura manual; 

• Reaproveitamento do papelão para embalagem dos perfis; 

• Substituição da matriz energética para o gás natural; 

• Cabine móvel para pintura; 

• Adequação de gancheiras; 
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• Avaliação do rendimento das tintas; 

• Pintura de perfis em posicionamento vertical. 

 

4.5 Fase 4 – Estudo de viabilidade 

 As ideias levantadas na fase anterior foram encaminhadas para as avaliações 

técnica, econômica e ambiental, onde procurou-se estimar a viabilidade de colocar em 

prática, frente aos custos e ganhos de cada uma. Algumas oportunidades, apesar de 

promissoras em alguns aspectos, ao serem analisadas de forma abrangente acabaram por 

serem ranqueadas como de difícil execução. Como resultado desta etapa, foi possível 

classificar as oportunidades de acordo com o potencial de implementação e a partir daí a 

seleção daquelas vistas como maiores impactantes. 

 

4.5.1 Avaliações das oportunidades 
 
 
 As oportunidades foram analisadas e classificadas conforme potencial alto, médio 

ou baixo para implementação. Para aquelas oportunidades que a avaliação preliminar não 

se mostrou satisfatória considerou-se os aspectos condizentes com as avaliações técnica, 

econômica e ambiental. A descrição das oportunidades e a justificativa dos respectivos 

potenciais encontram-se no Quadro 4.1. 

 
Quadro 4.1: Oportunidades e potencial de implementação 

 
Oportunidades levantadas 

Potencial de 
Implementação 

Baixo Médio Alto 

Redução do consumo de GLP nas estufas   x 
Substituição dos equipamentos de pintura manual x   

Reaproveitamento do papelão para embalagem dos perfis  x  

Substituição da matriz energética para o gás natural  x  

Cabine móvel para pintura   x 

Adequação de gancheiras   x 
Avaliação do rendimento das tintas  x  
Pintura de perfis em posicionamento vertical x   
Fonte: Elaboração própria 
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Potencial baixo 
 
 Neste quesito a primeira oportunidade sugerida foi a substituição de alguns 

equipamentos de pintura manual. Esta sugestão foi enquadrada como baixo potencial 

devido ao fato de se tratar de uma questão que já consta nos procedimentos da empresa, 

voltada aos setores de compra e manutenção. Verificou-se, em análise preliminar, que a 

empresa realizava a troca dos equipamentos sempre que havia um alto desgaste ou mesmo 

por demanda de compra do encarregado do setor, desde que o problema não fosse 

resolvido pela manutenção interna. 

 A segunda oportunidade também considerada de baixo potencial em caráter 

preliminar foi a substituição da forma de pintura dos perfis. Fora sugerido a possibilidade 

de criar um sistema ao qual, para a pintura, os perfis fossem posicionados na vertical em 

detrimento à posição horizontal, alegando maior eficiência na aplicação da tinta, assim 

como é feita a pintura das peças de móveis. Ao aprofundar o assunto com os funcionários 

mais experientes no setor foi verificado que tal configuração já fora testada, porém houve 

uma grande queda de produção devido ao maior espaço ocupado por tal configuração. 

 

Potencial médio 

 Baseado nas práticas adotadas por outros setores da empresa foi sugerido que o 

papelão proveniente das embalagens que chegam à empresa pudesse ser reaproveitado para 

embalar os perfis encaminhados à expedição, em detrimento à compra de tal material. Em 

uma avaliação preliminar a proposta se mostrou de grande interesse, porém diante da 

constatação da pequena disponibilidade da máquina utilizada para cortar as tiras de papelão 

na forma desejada e da necessidade de contratação de um funcionário que ficasse 

responsável por isso, a oportunidade passou a ser vista com baixa viabilidade econômica, 

visto que o papelão já era vendido para reciclagem externa. 

 Uma ideia levantada pelo ecotime foi a substituição da matriz energética do GLP 

para o gás natural, com a possibilidade de ganhos econômicos e ambientais. Porém a 

concretização desta oportunidade ficou atrelada a termos contratuais e ao 

comprometimento técnico e econômico da oportunidade, visto que a distância registrada 

entre a Mod Line e a malha de gás natural canalizado da Gasmig (4km) atualmente é vista 

como um empecilho, ficando na dependência de futuras ampliações da malha por parte da 

companhia energética. 
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 A última oportunidade de potencial médio registrada foi a avaliação do rendimento 

das tintas. Conforme apontado pelo encarregado do setor, alguns fabricantes possuem 

tintas de melhor qualidade, o que influi nos índices de repintura de peças e na durabilidade 

do produto. Tal avaliação é realizada de forma subjetiva, e muitas vezes o critério de 

preços prevalece nas negociações de compra. A análise de rendimento teria por base a 

realização de estudos mais aprofundados, baseadas não só na Ficha Informações de 

Segurança do Produto Químico – FISPQ oferecida pelo fabricante, mas também em teste 

laboratoriais, comparando aos preços de aquisição. Assim, pela dificuldade de tempo, e a 

baixa viabilidade econômica decorrente das incertezas dos ganhos deste estudo, tal 

oportunidade foi enquadrada como potencial mediano. 

 

Potencial alto 

 Conforme as observações a respeito do desempenho das estufas, relacionado ao 

possível aumento no consumo de gás liquefeito de petróleo, a primeira oportunidade 

registrada como potencial alto foi a redução do consumo de GLP nas estufas. Todas as 

partes envolvidas no trabalho de P+L vislumbraram uma grande possibilidade de ganhos 

econômicos e ambientais diante de intervenções no sistema de cura e secagem.  

 De acordo com o levantamento do gasto energético dos equipamentos da empresa e 

o respectivo período de funcionamento, estimou-se que as duas estufas são responsáveis 

por aproximadamente 89,0% do consumo de GLP na Mod Line, sendo que o restante fica a 

cargo da cozinha (4,1%), empilhadeiras (3,3%), embaladeira de móveis (2,0%) e 

aquecimento de chuveiros (1,6%). 

 Devido à representatividade do gasto energético das estufas, somado aos dados 

termográficos e à avaliação por parte dos funcionários e direção da empresa, esta 

oportunidade se tornou prioridade para o ecotime.  

 Baseado no consumo de GLP e no faturamento da empresa, um aumento de 17,4% 

no quantitativo GLP, conforme apontado no tópico 3.4.1, representaria um gasto excedente 

de cerca de R$53.292,00 no primeiro semestre de 2011, ou o proporcional a R$106.584,00 

no ano. No aspecto ambiental, a otimização do sistema de cura e secagem poderia resultar 

na redução do carbono emitido e preservação de reservas naturais de GLP. 

 A segunda oportunidade vista como promissora relacionou-se à possibilidade de 

agir na redução dos índices de tinta “contaminada”, visto que, por mais que o processo 

tivesse um planejamento alinhado, frequentemente surgiriam pedidos de compra urgentes 

que não possibilitariam a parada do sistema de pintura para a troca de tintas.  
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Para isso, a oportunidade sugerida foi a compra de uma cabine móvel (roll on) para 

pintura, com dimensões menores e sistema de filtros e limpeza similar. Tal ideia considera 

que, diante da necessidade de uma carga extra, a cabine seria posicionada frontalmente à 

estufa de móveis, possibilitando a pintura manual das peças de caráter urgente, pausando a 

pintura das peças já programadas para a cabine antiga. 

 Tal sistema permitiria a recuperação da tinta das cabines sem a ocorrência de 

misturas, o que eliminaria o desperdício mensal médio de 489kg de tinta “contaminada”, 

com todo este material podendo retornar ao processo de pintura da Mod Line. 

 Através da média dos valores de venda de tinta epóxi fornecidos pelos principais 

fornecedores da empresa e fazendo uma média entre o preço das principais cores, obteve-

se um valor de referência de R$9,56/kg tinta. Evitando o desperdício de 489kg de tinta, 

tem-se uma economia R$4.674,84 por mês e R$56.098,08 ao longo de um ano, 

evidenciando o aspecto econômico da oportunidade. Ambientalmente, a economia de tal 

insumo possibilita reduzir a extração de matérias-primas correlatas, além de eliminar a 

disposição de tal material e permitir o reuso em detrimento à cadeia de processos da 

reciclagem. 

 Por fim, de acordo com a constatação de que na montagem das divisórias para 

escritório certos perfis apresentavam lados que não ficavam expostos à visão, levantou-se a 

possibilidade destes lados não necessitarem de pintura, visto que, em critérios de 

durabilidade, já eram protegidos contra a corrosão através do banho de fosfato. Assim, 

julgou-se promissora a oportunidade de atuar na adequação de algumas gancheiras para 

que estes perfis pudessem receber uma menor camada de tinta nas zonas internas. 

 Como as gancheiras utilizadas na sustentação de perfis são fabricadas pelo próprio 

setor de metalurgia da empresa, muitas vezes fazendo uso de sobras de chapas de aço, esta 

oportunidade foi selecionada durante a análise preliminar.  

Assim, de imediato, a equipe de meio ambiente passou a monitorar a camada de 

tinta nos perfis pintados no intuito de, ao mesmo tempo em que ajudasse no controle da 

qualidade do produto e controle operacional da vazão de pó nas pistolas, serviria como 

indicador após a implementação de possíveis mudanças na gancheira. 

 

Priorização 

 Diante de todas as oportunidades levantadas e os respectivos potenciais, foram 

priorizadas as oportunidades para o trabalho. O plano de ação para a P+L foi definido de 

acordo com cada uma destas oportunidades, como, por exemplo, a realização de um 
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diagnóstico, de um projeto piloto, ou mesmo da implementação total, conforme o viés 

econômico e a escala temporal. 

 A seguir é descrita a ordem de prioridade e os níveis de atuação da P+L a serem 

aplicados no setor, com base na Figura 3.1 apresentada no Capítulo 3: 

• Redução do consumo de GLP nas estufas: Minimização de resíduos e emissões - 

nível 1 - redução na fonte – modificação o processo – modificação tecnológica; 

• Cabine móvel para pintura: Minimização de resíduos – nível 1 – redução na fonte – 

modificação no processo – modificação tecnológica; 

• Adequação de gancheiras: Minimização de resíduos – nível 1 – redução na fonte – 

modificação no produto; 

 
4.5 Fase 5 - Implementação 

 Diante da priorização e após as oportunidades estarem conceitualmente 

consolidadas, passou-se para a fase de implementação que abrange a definição de 

indicadores, o plano de P+L, a implantação e o monitoramento, dentro das particularidades 

de cada projeto. 

 Pelo fato deste trabalho possuir um cronograma definido para o término do projeto 

e estar atrelado às condições intrínsecas da empresa de estudo, as oportunidades 

selecionadas que por algum motivo não tiveram tempo hábil para implementação ou 

ficaram restritas às condições econômicas, foram apresentadas na forma de estimativa, de 

acordo com o andamento do projeto. 

 
4.5.1 Oportunidade de redução do consumo de GLP 
 

 Durante a fase inicial do projeto, por meio de uma parceria com um fornecedor de 

gás, fora instalado um medidor de consumo na tubulação a montante das estufas. Contudo, 

no decorrer do trabalho, através de testes orientados pelo fabricante do medidor, percebeu-

se que o equipamento apresentava alguns erros de medida. Como as modificações nas 

estufas já estavam em andamento, o ecotime julgou necessário descartar dos dados e retirar 

o medidor de gás adotando outro tipo de indicador. 

 Desse modo, para avaliar os índices de gasto energético nas estufas foi levantado o 

histórico do consumo de gás mensal da empresa, registrado em quilos de GLP. Para a 

correção dos dados adotou-se a proporção de 89,0%, consumo estimado as estufas.  Tal 

indicador, para efeito de comparação dos dados durante a aplicação da P+L contemplou 
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também a análise dos quantitativos das principais peças faturadas que passaram pelo 

processo de pintura eletrostática da empresa durante o período considerado. 

 Outro ponto de observação foi os índices de repintura de perfis (área repintada), 

visto que muitas destas peças que retornavam ao sistema tinham defeitos associados com a 

cura da tinta. 

 Para a implementação da oportunidade, visando a otimização das estufas, foi 

definido um plano de ação por meio de duas fases, sendo a primeira considerando 

intervenções no sistema de aquecimento e cura, seguida por uma fase de troca dos 

queimadores da estufa prioritária de perfis. Há de se observar que também fora 

contemplando um planejamento de troca dos queimadores da estufa para móveis, contudo 

a ser considerado dentro das condições econômicas da empresa. 

 Desse modo, através da contratação de um serviço especializado, foram executadas 

as seguintes atividades: 

• Isolameto térmico: selamento de pontos externos da estufa onde ocorriam  perdas 

de calor (Figura 4.17). Substituição  do isolante “lã de rocha” (suporta 220°C) por 

“fibra cerâmica” (suporta 660°C) no entorno dos queimadores; 

 

 
  Figura 4.17: Selamento de pontos com perda de calor na estufa 

 Fonte: Acervo pessoal 
 

• Distribuição do ar aquecido: ajustes na caixa responsável pelo insuflamento do ar 

aquecido. 

• Cortina de ar: troca dos defletores para que o ar aquecido possa ser jogado para 

dentro da estufa, impedindo perda para o ambiente externo. Ressalta-se que as 

Selamento 
de pontos 
com perda 
de calor (em 
vermelho) 
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cortinas de ar necessitam frequentemente da manutenção interna da fábrica, 

garantindo o funcionamento das correias (Figura 4.18). 

• Troca dos três queimadores das estufa de perfis: substituição do modelo ECOFLAN 

BLU 250 pelo ELCO 210. Os antigos queimadores, já desgastados e com a 

eficiência comprometida, deram lugar a modelos novos, que, conforme informado 

pelo consultor técnico, apresentam um menor consumo de gás diante da mesma 

faixa de potência.  

 

 
           Figura 4.18: Sistema de cortina de ar na saída da estufa 

        Fonte: Acervo pessoal 
 
4.5.2 Oportunidade da cabine móvel para pintura 
 
 A oportunidade da cabine móvel para pintura, ou roll on, surgiu da demanda de 

evitar a mistura de tinta, possibilitando que toda a tinta pudesse ser recuperada através dos 

filtros ou durante a limpeza das cabines, preservando os pigmentos na cor original. 

 Devido a uma pequena perda de carga no processo de pulverização, Weg (2009) 

recomenda que a recuperação das tintas em pó deva ser realizada misturando-se o pó a ser 

recuperado com tintas em pó que não foram colocadas no sistema de pintura (tinta virgem) 

em proporções que irão variar de tinta para tinta. As tintas utilizadas para pintura de perfis 

são descritas como lisas e para a pintura de móveis são majoritariamente classificadas 

como texturizadas: 

• Tintas de filme liso: misturar na proporção de 60 a 70% de pó virgem e 30 a 40 % 

de pó a ser recuperado; 

Sistema de 
cortina de ar 
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• Tintas texturizadas: misturar na proporção de 70 a 90% de pó virgem com 10 a 

30% de pó a ser recuperado. 

 Como a perda de tinta na Mod Line é estimada em 7,5%, toda a taxa recuperada 

poderia retornar ao processo gradativamente, sem gerar grandes acúmulos em estoque. Se 

ainda assim, em casos excepcionais, fosse gerada a tinta “contaminada” devido a altas 

trocas de tintas em curtos intervalos de tempo nas duas estufas, tal residual poderia ser 

encaminhado para reprocessamento retornando como tinta miscelânea, procedimento que, 

conforme descrito, já é realizado pela empresa. 

 Devido a entraves econômicos tal oportunidade não contemplou a implementação 

da cabine no chão de fábrica. Contudo, fora realizado o projeto quanto às características da 

cabine de interesse, incluindo as medições, configurações internas, posicionamento na 

linha de pintura da fábrica, orçamentos em diferentes fabricantes e período de retorno. 

 A nova cabine de pintura projetada deveria ter medidas similares às atuais, com 

exceção à profundidade, que, por questões de espaço deveria estar restrita a um 

comprimento útil de 3,0 metros, contra os 5,0 metros das cabines atuais. As medidas da 

estrutura enviada para orçamento estão na Figura 4.19. 

 O sistema de pintura, apenas na forma manual, contemplaria duas janelas laterais, 

em lados opostos da cabine estendida, obedecendo às configurações de 60x100cm para 

mobilidade do pintor. 

 A recuperação do pó também foi requerida na forma já adotada na empresa, através 

de 4 filtros cartucho em cada lado da linha. Para isso, fora verificada a similaridade do 

sistema de encaixe dos filtros, para que a Mod Line possa manter o sistema padronizado. 

 Tal cabine, elencada como oportunidade de P+L, por não apresentar uso diário, 

ficando a cargo da demanda da produção, foi orçada no modelo roll on com rodas que 

permitam o deslocamento da área lateral do setor de pintura eletrostática ao local onde 

deverá ser posicionada, frontalmente à linha de pintura das peças de móveis, visto o espaço 

útil para a colocação das gancheiras e peças na monovia (Figura 4.20). 

Esta oportunidade não requer nenhuma mudança nos procedimentos padrões e o 

planejamento quanto à utilização da cabine móvel ficará a cargo do encarregado do setor, 

conforme demanda de produção. Para efeitos da estimativa, o indicador adotado nesta 

oportunidade é o quantitativo de tinta “contaminada” por mês. 

 O melhor orçamento encontrado, com o respectivo período de retorno do 

investimento para a Mod Line, será descrito no capítulo 5. 
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   Figura 4.19: Medidas frontais da cabine de pintura 
   Fonte: Elaboração própria 
 
 

 
  Figura 4.20: Simulação do posicionamento da cabine roll on 
  Fonte: Elaboração própria 
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4.5.3 Oportunidade de adequação de gancheiras 
 
 Para a oportunidade de adequação de gancheiras, voltada à redução da camada de 

tinta nos perfis, foi contemplada a definição de indicadores, a seleção dos perfis 

prioritários para trabalho, o projeto de gancheira e um teste piloto de implementação da 

oportunidade. 

 A partir da oportunidade anterior proporcionando a recuperação de todo residual do 

processo de pintura, vislumbrou-se a possibilidade de atuar na redução da camada de tinta 

daqueles perfis voltados à montagem de divisórias e que apresentavam partes internas não 

expostas. Desse modo, atuando na configuração das gancheiras, algumas peças poderiam 

ser posicionadas de modo a não receber tinta em determinados pontos. 

 Visando o monitoramento das camadas de tinta nos perfis pintados, a ser utilizado 

como indicador para esta oportunidade e importante para o controle interno do processo 

por parte do encarregado do setor, passou-se a coletar amostras da espessura de tinta nos 

perfis através do medidor de espessura em micra (micrômetro) Elcometer 345. 

 O monitoramento da tinta, realizado apenas nos perfis devido à maior carga de 

produção e geometria mais propícia para análise, passou a ser realizado diariamente pelo 

inspetor de qualidade. Em cada medição marcava-se seis pontos em diferentes partes das 

peças, obtendo-se os valores da espessura da camada de tinta na unidade micra (Figura 

4.21). 

 

 
  Figura 4.21: Medição da camada de tinta nos perfis 
  Fonte: Acervo pessoal 
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A segunda etapa desta oportunidade foi a identificação dos perfis que se 

apresentariam como prioritários para trabalho. Para isso, foram elencadas todas as peças 

que durante a montagem de portas e divisórias apresentavam lados não expostos, ou seja, 

áreas que não precisariam de pintura. Após o levantamento de tais perfis adotou-se o 

gráfico de Pareto para priorizar as peças de maior interesse para trabalho, ou seja, aquelas 

que estatisticamente tivessem maiores impactos na produção e que apresentassem potencial 

de adequação.  

Conforme Mata-Lima (2007), o princípio de Pareto prega que em um fenômeno, 

são poucos os motivos que causam a maior parte do mesmo, enquanto que a grande parte 

dos motivos influencia em menor escala. Tal identificação é facilitada através de um 

gráfico de barras verticais, onde podem ser ordenados os aspectos prioritários aos quais 

devem incidir os esforços de melhoria.  

 Através dos relatórios de área pintada de perfis elaborados mensalmente pelo setor 

de meio ambiente e qualidade da empresa, avaliou-se, entre julho/2011 e janeiro/2012, o 

quantitativo de área pintada por peça e a respectiva influência na produção. A Figura 4.22 

apresenta uma compilação desta análise considerando todos os perfis produzidos pela 

empresa, sendo que os mais representativos estão apontados no gráfico, e os demais estão 

inclusos na coluna “outros”. 

Salienta-se que nesta análise não foi levada em conta a espessura da camada de 

tinta de tinta nos perfis, ou seja, considerou-se que todos os lados dos perfis foram pintados 

com a mesma quantidade de tinta. 

 Tal análise permitiu identificar que as peças “guia estreita” e “travessa” apresentam 

grande abrangência nos índices de produção, sendo que, somadas às peças “T leve” e 

“batente” resultam em 70,2% de toda a área de perfis pintada no período. Desse modo, 

dentro da grande variedade de peças produzidas pela empresa, tais perfis foram 

selecionados como foco para análise da oportunidade pelo ecotime. 

A próxima etapa consistiu na verificação da viabilidade técnica de modificação das 

gancheiras e no senso comum da equipe de P+L quanto à possibilidade de intervenções no 

produto. Por meio de reuniões entre o ecotime e os funcionários do setor, optou-se pela 

realização desta oportunidade na forma de um projeto piloto.  

 Tomando por base a demarcação nos perfis de acordo com as partes expostas e não 

expostas referentes às áreas pintadas e não pintadas, pela maior possibilidade de ganhos 

com a economia de tinta, a travessa foi selecionada como o perfil de interesse.  
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Conforme a Figura 4.23, a travessa apresenta uma grande área interna que esta fica 

em contato com as divisórias, ficando à mostra somente a parte lateral. Além disso, por 

haver simetria entra os lados opostos, consequentemente há uma maior viabilidade de 

adaptação das gancheiras frente aos demais perfis. 

 

 Figura 4.22: Diagrama de Pareto para seleção dos perfis 
 Fonte: Elaboração própria 
 
  

 

Figura 4.23: Marcação da área pintada e não pintada nos perfis 
Fonte: Acervo pessoal 
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 Para o projeto das gancheiras objetivou-se um modelo que permitisse o maior 

contato possível entre os perfis para que a parte interna de uma travessa ficasse sobreposta 

por outra travessa, até completar o “carrinho”. No modelo atual de pintura as peças são 

posicionadas com inclinação de 45° permitindo a passagem da tinta em pó por toda a área 

do perfil. As gancheiras possuem 40 pontos de sustentação, através de dois lados 

simétricos com 20 pontos cada. 

 A adequação deveria contemplar as especificações de camada de tinta na parte 

exposta e manter os índices de produção. A equipe de P+L entrou em consenso que, para 

evitar a pintura interna das travessas, estas deveriam ser pintadas na forma horizontal, sem 

inclinação e sobrepostas de forma contínua. A comparação entre projetos de gancheiras 

“antes” e “depois” da P+L pode ser observada na Figura 4.24. 

 Optou-se por elaborar um modelo unilateral e com chapa de aço mais reforçada 

para aumentar a durabilidade do sistema de sustentação, visto que eventualmente as 

gancheiras são substituídas devido ao desgaste. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.24: Projeto de gancheiras 
Fonte: Elaboração própria 
 

Antes da P+L 
Perfis posicionados com 
inclinação 45° em um “carrinho” 
contendo dois lados simétricos 
com 20 ganchos cada. 

Depois da P+L 
Perfis sobrepostos posicionados 
sem inclinação em um “carrinho” 
unilateral com 40 ganchos. 
Utilização de chapas de aço mais 
grossas para aumentar a 
durabilidade. 
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 Para o teste piloto, buscou-se a realização do experimento em condições normais de 

produção e para a escolha da tinta utilizou-se um diagrama de Pareto que indicasse as cores 

de maior representatividade.  

 Diante dos dados históricos de compra de material, avaliou-se o consumo das tintas 

na pintura de perfis entre julho/2009 e junho/2011. As cores utilizadas na pintura são: azul 

marinho, bege alteza, cinza ocidente, híbrido branco rúpia, ocre fosco e preto fosco. 

Conforme o diagrama de Pareto da Figura 4.25, tem-se que as cores híbrido branco rúpia e 

preto fosco totalizaram juntas 70,7% do consumo de tinta no período avaliado, sendo, 

portanto, as cores de tinta selecionadas como prioritárias para a realização do teste. 

 

Figura 4.25: Diagrama de Pareto para o consumo de tinta 
Fonte: Elaboração própria 
 

 Desse modo, realizaram-se dois testes pilotos nas novas gancheiras para travessa, 

um para a pintura na cor híbrido branco rúpia e outro para preto fosco. No teste para a cor 

híbrido branco rúpia os resultados foram observados apenas qualitativamente, já para o 

teste com a tinta preto fosco foram obtidas amostras quantitativas que serviram para 

comparação entre as gancheiras. 

 Na Figura 4.26 pode se observado o sistema de sustentação “antes” e “depois” das 

adequações realizadas no teste piloto para as travessas. Percebe-se a mudança na estrutura 
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da gancheira e no posicionamento dos perfis. Os resultados desta oportunidade encontram-

se no capítulo 5. 

 

 
 

Figura 4.26: Comparação entre as gancheiras “antes” e “depois” da P+L 
Fonte: Acervo pessoal 
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5. RESULTADOS E ESTIMATIVAS DA IMPLEMENTAÇÃO DA P+L  

NO SETOR DE PINTURA ELETROSTÁTICA 

 Neste capítulo são descritos os resultados das oportunidades oriundas da aplicação 

da metodologia de P+L no setor de pintura eletrostática da Mod Line. São apresentados os 

dados dos indicadores permitindo as comparações entre o “antes” e “depois” dos trabalhos, 

possibilitando a análise dos ganhos ambientais e econômicos, na forma direta e indireta. 

 Para algumas oportunidades, onde não foi possível contemplar todas as fases da 

metodologia, as oportunidades são apresentadas na forma de estimativa de implementação, 

servindo de suporte à empresa para trabalhos futuros. 

 

5.1 Resultados da oportunidade da redução do consumo de GLP 

 Os resultados do trabalho voltado à redução do consumo de gás liquefeito de 

petróleo são descritos em três tópicos, contemplando a análise termográfica, a avaliação da 

redução do consumo do gás e os ganhos indiretos com os índices de repintura. Por fim os 

dados são compilados na forma de uma análise ambiental, econômica e estimativa do 

período de retorno do investimento. 

 
5.1.1 Análise termográfica 
 
 Durante os trabalhos realizados no sistema de aquecimento e cura, foram realizadas 

três termografias na estufa de perfis (selecionada como prioritária para o trabalho) para 

análise da temperatura e distribuição de calor interno. Tais estudos foram intitulados de 

Fase 0 – antes do trabalho e identificação da oportunidade; Fase 1 – após as intervenções 

nas estufas; Fase 2 – após a troca de queimadores da estufa de perfis. A primeira análise foi 

apresentada durante a fase de avaliação da P+L, descrita no item 4.4.1. As termografias 

seguintes, realizadas para efeito de comparação, consideraram as mesmas condições e 

especificações da análise anterior. Os dados registrados encontram-se abaixo, sendo que no 

Anexo D constam os gráficos destas termografias. 

 

Termografia Fase 1: 

 Realizada após a primeira fase de intervenções nas estufas. Foram analisados dois 

pontos de ar (superior e inferior) e quatro pontos da peça (um no ponto superior, dois no 

meio e um no inferior). Nesta fase, em uma análise superficial através da temperatura 
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registrada no pirômetro, já foi possível constatar que as temperaturas estavam acima de 

180ºC, contudo sem maiores elevações. 

 Conforme pode ser observado na Tabela 5.1, houve uma melhoria no tempo de 

cura, com intervalos entre 3 e 6 minutos a 200º C, apesar de não ser a ideal. Quanto à 

circulação de ar, ao analisarmos as curvas dos pontos de ar superior e inferior, houve uma 

evolução quanto à termografia anterior, mesmo havendo grandes variações entre a 

distribuição de ar superior e inferior, o que ainda mostra a necessidade de ajustes. 

 

Tabela 5.1: Tempo de permanência das peças na estufa por faixas de temperatura 
Dados termográficos 

Temperatura 
(ºC) 

Tempo médio (min) 

Fase 0 Fase 1 Fase 2 

200 2 5 7 

190 3 7 8 

180 4 10 9 

   Fonte: Elaboração própria baseada nas termografias realizadas em 2011 e 2012 
 

Termografia Fase 2: 

 Uma nova termografia foi realizada após a troca dos queimadores para a estufa 

utilizada no aquecimento e cura da tinta epóxi em perfis. Foram analisados pontos de ar 

superior e três pontos da peça (superior, meio e inferior). Durante a análise, observou-se 

que no pirômetro as temperaturas se encontravam acima de 200ºC, sendo também 

registradas temperaturas acima de 300ºC. 

 Pode ser constatada uma melhoria no tempo de cura, com intervalos entre 6 e 7 

minutos a 200º C, conforme Tabela 5.1. Quanto à circulação de ar, os dados de 

amostragem no ponto de ar inferior não foram fornecidos na termografia, devido a erro de 

medição por parte da empresa que executou a avaliação. Apesar das medições do ar 

superior indicarem um patamar de 200ºC por 9 minutos, existem também picos de 

temperatura próximos aos 280ºC. 

 Foi verificado que, durante a amostragem a cortina de ar não estava em operação 

devido a problemas de manutenção interna, o que contribuiu para a má circulação do ar. 

Além disso, a termografia demonstrou que os queimadores estavam operando em 

temperaturas muito acima do recomendado e suportado pelo isolamento térmico. A estufa 

possui isolamento geral para 220ºC, excetuando o entorno dos queimadores (660ºC). 
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 Desse modo, após a amostragem termográfica, constatou-se que, na primeira 

quinzena de julho/2012, devido à falta de controle da temperatura nos pirômetros, estando 

acima do necessário, os dados do consumo de gás não apresentaram o mesmo desempenho 

econômico dos dois meses anteriores da implantação da P+L. 

 
5.1.2 Avaliação do consumo de gás 
 
 Inicialmente, no intuito de monitorar o comportamento do consumo de GLP no 

sistema, foi instalado um medidor de gás na tubulação voltada às estufas, conforme 

parceria estabelecida com um fornecedor. Contudo, devido a dificuldades operacionais no 

ajuste do medidor, e pela falta de consistência dos dados coletados, optou-se por 

desconsiderar as medições realizadas pelo equipamento, buscando outro tipo de indicador 

para avaliação. 

 Assim, para a avaliação dos resultados das intervenções nas duas estufas, seguida 

da troca de queimadores da estufa de perfis, foi utilizado como indicador o histórico de 

fornecimento de GLP na empresa, comparado aos índices do faturamento de peças 

pintadas no mesmo período considerado. 

 Como as duas estufas apresentam configurações iguais, encontram-se sujeitas ao 

mesmo ambiente externo e ficam ligadas durante o mesmo período, os fatores de 

diferenciação no consumo de gás entre elas são o desgaste no sistema (eliminados com as 

intervenções da Fase 1) e o acionamento automático do termostato diante da perda de calor 

frente à carga de material pintado.  

 Analisando os dados de faturamento da empresa de janeiro a julho de 2012 e 

comparando ao mesmo período do ano 2011 tem-se uma redução de aproximadamente 

2,3% no quantitativo de peças pintadas, observando uma representativa redução nos 

índices de piso elevado e peças de móveis (principalmente mesas especiais) e, por outro 

lado, uma elevação nos registros de perfis pintados. 

 Desse modo, tal redução na pintura reflete proporcionalmente no funcionamento 

dos queimadores em 2012, com menor carga pintada nas duas estufas. Salienta-se que, em 

tal análise não foram considerados produtos como painéis, que, apesar de ser o produto 

com maior faturamento pela empresa, não passam pelas estufas de secagem. 

 Ao comparar tais dados com o consumo de gás no período tem-se: 

Média mensal do consumo de gás entre 01/2011 e 07/2011 = 14.900kg 

Média mensal do consumo de gás entre 01/2012 e 07/2012 = 12.393kg 
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 Conforme estimativa sabe-se que 89% do consumo de gás na fábrica fica a cargo do 

consumo nas estufas, logo: 

Média mensal do consumo de gás nas estufas entre 01/2011 e 07/2011 

= 14.900kg * 0,89 = 13.261kg 

Média mensal do consumo de gás nas estufas entre 01/2012 e 07/2012  

= 12.393kg * 0,89 = 11.030kg 

Com isso, pode ser realizado o cálculo da redução do consumo de GLP, 

considerando a correção frente à queda de 2,3% no índice de peças pintadas e 

consequentemente no funcionamento dos queimadores durante o período avaliado:  

Redução no consumo de gás nas estufas conforme média mensal e correção 

= 1 - ((11.030*1) / (13.261*(1-0,023))) = 0,149 = 14,9% 

 Assim, estimou-se em 14,9% a redução no consumo de gás em 2012 devido às 

manutenções na estufa e troca dos queimadores. 

 O gráfico da Figura 5.1 apresenta a evolução do consumo de gás no sistema de cura 

e aquecimento da Mod Line, dentro do período de referência analisado. Para a efetiva 

comparação, os valores do período de janeiro a julho/2011 encontram-se corrigidos frente 

à queda de 2,3% no período de funcionamento dos queimadores. Em todos os meses 

registrou-se uma baixa nos quantitativos, sendo maior entre maio a julho/2012, quando os 

queimadores de uma das estufas já haviam sido substituídos (Fase 2). 

 Percebe-se que nos mês de julho/2012 há um aumento na proporção do consumo 

energético se comparado às taxas dos meses de maio e junho/2012, pertencentes à Fase 2. 

Tal aumento, conforme já citado, é referente à regulagem de temperaturas altas no novo 

queimador, referente a primeira quinzena do mês.  

 Ressalta-se que os funcionários do setor haviam sido previamente instruídos a 

controlar a temperatura do novo queimador, com temperatura entre 200°C e 220°C, 

contudo, conforme conversa com o encarregado, muitos colaboradores ainda tinham a 

ideia de que a eficiência do sistema quando submetido à alta carga de peças estava 

relacionada à regulagem máxima da temperatura (cerca de 300°C). 

 Outro ponto observado no mês de julho/2012 foi, em menor escala, a continuidade 

de deficiências na circulação de ar interna das estufas, principalmente por problemas de 

manutenção na cortina de ar, não realizada naquele mês. Porém, ainda assim, foi possível 

constatar uma diminuição do consumo de gás se comparado ao ano anterior. 
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Figura 5.1: Comparativo do consumo de gás nas estufas 
Fonte: Elaboração própria 
 

5.1.3 Avaliação do consumo de tinta na repintura de perfis 

 
 Para a avaliação do consumo de tinta, foi mensurada a porcentagem média de 

repintura em cada fase da implementação das ações de P+L, conforme Tabela 5.2. 

  

Tabela 5.2: Evolução dos índices de repintura conforme fases de intervenção 

Intervenções Mês/ano 
Área 

pintada (m2) 

Área repintada 

(m2) 

% Média de 

repintura 

Fase 0 
Julho/2011 44.543,23 1.342,81 

2,81 Agosto/2011 54.708,41 1.901,15 
Setembro/2011 44.303,91 785,25 

Fase 1 

Outubro/2011 47.592,25 743,65 

2,33 

Novembro/2011 49.021,66 1.024,53 
Dezembro/2011 37.680,52 1.049,88 
Janeiro/2012 61.148,22 1.565,04 
Fevereiro/2012 56.127,13 977,63 
Março/2012 57.319,73 1.434,71 
Abril/2012 58.868,00 1.775,88 

Fase 2 
Maio/2012 58.076,66 678,62 

1,01 Junho/2012 70.296,96 440,09 
Julho/2012 52.422,80 709,94 

      Fonte: Elaboração própria 
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Desse modo, comparando-se os índices monitorados nas Fases 0 e 2 tem-se uma 

redução de 1,8% de área repintada, refletindo nos insumos utilizados em todo o processo 

produtivo e na queda de 64% no retrabalho de pintura das peças. 

 
5.1.4 Análise econômica e período de retorno 
 
 Para a análise econômica e a estimativa do período de retorno, utilizou-se o 

histórico anual do consumo de GLP e tinta para perfis. Foram adotados como referência os 

valores de 2011. 

 No dado ano base registrou-se um consumo de 188.151kg de GLP no valor 

R$3,58/kg. Diante da projeção de uma redução no consumo de 14,9%, a empresa 

economizaria cerca de 28.034kg de GLP, o que representa, aproximadamente, o valor de 

R$100.363,00 gastos anualmente.  

Quanto à análise das tintas utilizadas na repintura, primeiramente levantou-se o 

preço médio das tintas para perfis (travessa). De acordo com a média dos valores das 

principais cores utilizadas, chegou-se a um preço referência de R$ 9,56. 

Desse modo, com a redução de 1,8% no consumo da tinta, podemos estimar o 

seguinte ganho anual: 

Total de tinta gasto anualmente: 67.428kg 

Total de tinta economizada = 67.428kg * 0,018 = 1.213,7kg 

Valor economizado = 1.213,7kg * R$9,56/kg = R$11.603,00 

A diminuição do consumo de tinta na repintura de perfis representa uma economia 

anual de R$11.603,00 através de uma redução no número de peças repintadas. A 

compilação dos dados de economia de tinta e de GLP, as vantagens indiretas, a 

especificação dos valores e o período de recuperação do capital investido encontram-se no 

Quadro 5.1. 
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Quadro 5.1: Análise econômica da oportunidade de redução do consumo de GLP 
 

ANÁLISE ECONÔMICA E PERÍODO DE RETORNO  
Estimativa baseada no histórico anual do consumo de GLP e de tinta para perfis (2011) 

 

INVESTIMENTOS 
Especificação Valor  

Fase 1: Mão de obra para intervenções na estufa (cortina de ar, selamento, 
manutenção) 

R$19.000,00 

Material utilizado na Fase 1 R$2.232,00 
Fase 2: Aquisição de 3 queimadores e peças complementares R$17.880,00 
Mão de obra na fase 2 R$4.000,00 
  

Total R$43.112,00 
 
 

RETORNO ECONÔMICO 
Especificação Valor  

Economia de GLP 14,9%                      R$100.363,00 
Diminuição de 1,80% de tinta utilizada para repintura de peças R$11.603,00  
  

Total R$111.966,00 
 

                                 VANTAGENS INDIRETAS  

Com a diminuição de cerca de 64% na repintura de peças, além da queda no consumo de tinta, também há a redução 
do consumo de GLP, da tinta residual e ganho de produção. 
Aumento da velocidade da linha de perfis de 1,56m/s para 1,72m/s, reduzindo gastos de tinta, GLP e trazendo 
ganhos em produção. 
 

 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 
5.1.5 Aspectos socioambientais 

 

Além do retorno econômico, o gás liquefeito de petróleo é considerado um dos 

principais gases do aquecimento global, devido à alta liberação de CO2 responsável pelo 

aumento da temperatura no planeta, derretimento de geleiras, entre outros. Tal teoria vem 

sendo questionada nos últimos anos, alegando que o efeito estufa no planeta faz parte dos 

ciclos de resfriamento e aquecimento apresentados pela Terra durante toda a história. Em 

suma, mesmo com os questionamentos quanto à influência do CO2 no clima global, é certo 

 

 =   Investimento = R$43.112,00_ = 0,39 anos = 4,6 meses 
         Retorno        R$111.966,00 
 

Período de recuperação 
do capital investido 
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que tal gás age no aquecimento local, ou seja, na área de influência de um processo 

produtivo ou distrito industrial. 

 Neste leque de vantagens, há de se considerar a importância dos aspectos 

socioambientais alcançados, visto que os mesmos deixam um legado positivo no que tange 

a saúde, segurança do trabalho e qualidade de vida, contribuindo para a continuidade das 

ações de P+L. Para a oportunidade de redução do consumo de GLP, considerando também 

os ganhos indiretos, podemos elencar: 

• Redução do esforço repetitivo para repintura de peças; 

• Diminuição da tinta residual expelida, trazendo ganhos em saúde ocupacional; 

• Minimização da extração de recursos naturais através da economia de GLP e tinta 

epóxi; 

• Redução dos impactos da cadeia produtiva de fabricação e logística da tinta epóxi e 

GLP. 

 

5.2 Resultados da oportunidade da cabine móvel para pintura 

Conforme já observado, por limitações econômicas, esta oportunidade ficou restrita 

a uma estimativa frente aos orçamentos realizados com fornecedores de cabine móvel de 

pintura e aos índices de desperdício mensurados no processo.  

A seguir é descrita a análise econômica e o período de retorno, bem como os 

demais ganhos potenciais para tal oportunidade. 

 

5.2.1 Análise econômica e período de retorno 
 

Para a análise econômica foi considerado o orçamento do fabricante de cabine que 

melhor se enquadrou às especificações do setor produtivo da empresa, contemplando itens 

como dimensão da cabine, modelo, sistema de recuperação da tinta, montagem, preço, 

entre outros. 

O orçamento que melhor atendeu à necessidade da linha de produção da empresa 

estimou o valor total R$31.000,00 para a cabine móvel de pintura, com montagem, 

adequações e teste inclusos. 

Considerando um reaproveitamento mínimo de 95% conforme eficiência do 

sistema informado pelo fabricante, tem-se que dos 5.868kg de tinta residual gerada 
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anualmente, cerca de 5.575kg poderiam retornar ao processo misturados à tinta virgem, 

conforme já observado. 

Tal reaproveitamento, ao dispensar a compra da mesma proporção de tinta virgem a 

R$9,56, resultaria em uma economia anual de R$53.297,00. Por outro lado, ao eliminar os 

7,5% de tinta “contaminada” gerada no processo, a empresa deixaria de ganhar por ano 

aproximadamente R$14.025,00 relativo à venda deste resíduo para reprocessamento, a 

25% do preço da tinta virgem. 

No Quadro 5.2 constam, para tal oportunidade, a estimativa dos investimentos, o 

retorno econômico, as vantagens indiretas e o período de recuperação do capital investido. 

 
Quadro 5.2: Análise econômica da oportunidade da cabine móvel para pintura 

 
ANÁLISE ECONÔMICA E PERÍODO DE RETORNO  

Estimativa baseada no histórico anual de consumo, venda e estocagem tinta para perfis 
(2011) 

 INVESTIMENTOS  
Especificação Valor  

Cabine de pintura estendida com dois postos opostos R$31.000,00 
Montagem, adequações e teste                R$0,00 
  

Total R$31000,00 
 
 
 

                                          RETORNO ECONÔMICO  

Especificação Valor  
Economia de 7,5% da tinta total (taxa de desperdício)                        R$53.297,00 
Perda com a diminuição da venda de tinta “contaminada” -  R$14.025,00 
  

Total R$39.272,00 
 
 
 

                                   VANTAGENS INDIRETAS  

Ganho de produção na pintura de peças emergenciais  
 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
 
  

 

 =  Investimento =  R$31.000,00 = 0,79 anos = 9,5 meses 
       Retorno        R$39.272,00 
 

Período de recuperação 
do capital investido 



74 
 

5.2.2 Aspectos socioambientais 
 

Além do retorno econômico, a oportunidade da cabine móvel para pintura traz um 

significativo potencial de redução no consumo de tinta epóxi, proporcionando um leque de 

ganhos socioambientais e indo de encontro à proposta da P+L. Dentre tais vantagens, 

podem ser ressaltadas: 

• Diminuição da extração de recursos naturais;  

• Redução dos impactos da cadeia produtiva de fabricação e logística da tinta epóxi; 

• Diminuição da tinta residual expelida, trazendo ganhos em saúde ocupacional; 

• Reutilização da tinta epóxi em detrimento à venda para reciclagem da tinta 

“contaminada”. 

 

5.3 Resultados da oportunidade de adequação de gancheira 

A oportunidade de adequação de gancheira, visando à redução da camada de tinta 

nos perfis em partes não expostas na montagem de divisórias, contemplou a realização de 

um teste piloto que serviu de comparativo para a análise de viabilidade do projeto. 

No processo de pintura de perfis cabe ressaltar que a tinta epóxi tem apenas a 

função estética conforme a demanda do cliente, visto que a proteção contra corrosão é 

proporcionada pelo banho químico.  

Desse modo, ao diminuirmos a quantidade de tinta na peça sem que haja perda na 

qualidade do produto, tem-se um consequente retorno econômico com a economia do 

insumo, tanto pela possibilidade de diminuir a quantidade de tinta lançada nas peças 

quanto pela oportunidade de recuperação da tinta em pó nos filtros, elencada na 

oportunidade da cabine de pintura móvel. 

 

5.3.1 Avaliação da camada de tinta no teste piloto para a travessa 
 

 Conforme já descrito, e estrutura escolhida para a realização do teste piloto foi a 

travessa. Dentro os vários tamanhos deste tipo de perfil, optou-se pelo comprimento de 

3.000mm por se tratar do que apresenta maior representatividade. Na Figura 5.2 constam 

as dimensões de tal perfil utilizado, bem como a legenda e a ilustração das partes a serem 

consideradas nos cálculos contemplados no decorrer deste trabalho. 
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Legenda: 
 
        : Comprimento – 3.000mm;  
 
 
        : Parte Inferior – 36mm; 
 
        : Parte Superior – 36mm. 
 
 
 
         : Lado esquerdo – 18mm; 
 
        : Lado direito – 18mm; 
 

 
 
Figura 5.2: Dimensões da travessa utilizada no teste 
Fonte: Elaboração própria 

I 
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A seguir estão as especificações do teste realizado no processo de pintura para a 

obtenção dos resultados comparativos entre as gancheiras modificadas e as usuais. 

• Peça: Travessa 3.000: Área total (cm2) = C * (I + S + (E * 2) + (D * 2))  

= 300,0 * (3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6) = 4.320cm2 

• Cor: preto fosco; 

• Nomenclatura para as medições da camada de tinta: 

Normal: gancheira comumente utilizada 

Teste: projeto de adequação da gancheira 

• Amostragem: Utilização do micrômetro para a medição da camada de tinta em seis 

pontos demarcados ao longo de um trecho da peça, sendo o primeiro e o último 

ponto nas extremidades. Espaçamento de 60cm entre as demarcações; 

Nas Tabelas 5.3 a 5.6 são elencados os resultados das medições da camada de tinta 

(µm) na travessa. Também são apresentadas as porcentagens da área total contemplada por 

cada parte analisada e a média da camada de tinta nas situações “Normal” e “Teste”.  

 
Tabela 5.3: Medições da camada de tinta na parte superior do perfil 

Medições da camada de tinta (µm) na Área S x C 

Amostra 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 

Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste 

1 53 40 52 36 51 26 45 29 59 - 56 57 

2 61 32 57 40 45 41 58 39 55 37 60 50 

3 56 29 52 49 64 45 98 54 85 50 97 39 

4 91 30 82 20 46 26 53 17 43 26 63 28 

5 74 45 81 38 66 44 36 42 61 42 81 46 

6 54 29 65 39 66 28 75 24 70 37 103 43 

Média 65 34 65 37 56 35 61 34 62 38 77 44 

Fonte: Elaboração própria 
 
Principais dados: 

• Área da “Parte Superior” = (E/2 + D/2 + S) * C = (0,9 + 0,9 + 3,6) * 300,0 = 

1.620cm2 = 37,5% da área total da peça. 

• Média geral da camada de tinta “Normal” = 64µm 

• Média geral da camada de tinta “Teste” = 37µm 
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Tabela 5.4: Medições da camada de tinta na parte inferior do perfil 

Medições da camada de tinta (µm) na Área I x C 

Amostra 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 

Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste 

1 36 22 33 20 35 14 36 16 34 17 48 12 

2 22 13 24 10 21 7 22 9 29 13 43 10 

3 36 23 41 21 31 19 40 31 44 29 82 13 

4 36 26 34 21 34 25 25 29 32 19 86 12 

5 47 19 36 19 36 18 34 17 39 21 48 12 

6 39 20 34 17 32 16 40 22 39 25 55 13 

Média 36 21 34 18 32 17 33 21 36 21 60 12 

Fonte: Elaboração própria 
 
Principais dados 

• Área da “Parte Inferior” = (E/2 + D/2 + S) x I = (0,9 + 0,9 + 3,6) * 300,0  

= 1.620cm2 = 37,5% da área total da peça. 

• Média geral da camada de tinta “Normal”: 39µm 

• Média geral da camada de tinta “Teste”: 18µm 

 
Tabela 5.5: Medições da camada de tinta no lado esquerdo do perfil 

Medições da camada de tinta (µm) na Área E x C 

Amostra 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 

Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste 

1 47 72 52 82 50 59 50 50 40 75 47 103 

2 52 63 59 82 50 68 51 57 51 125 58 107 

3 55 76 56 103 60 95 61 162 89 95 116 120 

4 69 88 65 94 42 108 42 156 35 136 55 183 

5 48 64 61 69 55 76 45 67 38 68 86 85 

6 42 65 60 74 55 71 57 60 53 65 117 75 

Média 52 71 59 84 52 80 51 92 51 94 80 112 

Fonte: Elaboração própria 
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Principais dados 

• Área do “Lado Esquerdo” = E * C = (1,8 * 300,0) = 540cm2 = 12,5% da área total 

da peça. 

• Média geral da camada de tinta “Normal”: 57µm 

• Média geral da camada de tinta “Teste”: 89µm 

 
Tabela 5.6: Medições da camada de tinta no lado direito do perfil 

Medições da camada de tinta (µm) na Área D x C 

Amostra 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 

Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste Normal Teste 

1 52 75 49 84 47 61 49 89 40 60 86 62 

2 63 81 64 83 57 75 61 84 62 66 96 66 

3 54 77 48 121 48 162 60 175 62 162 155 181 

4 65 147 55 96 50 95 53 72 39 80 43 87 

5 77 75 77 63 66 64 57 79 55 70 74 93 

6 81 79 92 66 87 83 81 93 76 70 149 102 

Média 65 89 64 86 59 90 60 99 56 85 101 99 

Fonte: Elaboração própria 
 
Principais dados 

• Área do “Lado Direito” = D * C = (1,8 * 300,0) = 540cm2 = 12,5% da área total da 

peça. 

• Média geral da camada de tinta “Normal”: 68µm 

• Média geral da camada de tinta “Teste”: 91µm 

A análise comparativa do gasto de tinta no projeto piloto para travessa foi realizada 

através do cálculo da soma dos valores obtidos nas medições multiplicados pelos 

respectivos pesos percentuais (média geral das amostras x porcentagem da área total) dos 

dados “Normal” e “Teste”. Desse modo: 

Normal = (64 * 0,375) + (39 * 0,375) + (57 * 0,125) + (68 * 0,125) = 54,25µm 

Teste = (37 * 0,375) + (18 * 0,375) + (89 * 0,125) + (91 * 0,125) = 43,13µm 

Diferença: 54,25 – 43,13 = 11,12µm 



79 
 

 Assim, constata-se que o teste realizado para adequação da gancheira apresentou 

uma redução média de 11,12µm na camada de tinta da travessa.  

Na Figura 5.3 consta o registro do novo sistema de sustentação testado e na Figura 

5.4 pode ser observada a diferença na camada de tinta das travessas, comparando os dois 

métodos de sustentação. No tópico a seguir tal oportunidade é avaliada na perspectiva 

econômica, além do viés ambiental.  

 

Figura 5.3: Sistema de gancheiras testado 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Figura 5.4: Perfis à esquerda - teste e perfis à direita - normal 
      Fonte: Acervo pessoal 
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5.3.2 Análise econômica e período de retorno 
 

 De acordo com os dados de densidade fornecidos pelos fabricantes de tinta para as 

cores branco híbrido, preto fosco e cinza ocidente (representando cerca de 91% do total de 

tinta utilizada na pintura dos perfis da empresa), tem-se que a densidade média é 

1,734g/cm3 (Tabela 5.7). Apesar das tintas serem utilizadas em proporções diferentes, para 

efeito de estimativa utilizou-se tal aproximação como referência para o cálculo do 

quantitativo de tinta economizado. 

 
Tabela 5.7: Densidade média por cor e fornecedor 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelos fabricantes de tinta 
 

 Para obtermos tal valor em kg/m3, tem-se que 1 cm3 = 0,000001 m3, logo: 

Densidade média = 1,734g / 0,000001m3 = 1.734.000g/m3 = 1.734kg/m3; 

De acordo com os dados obtidos no histórico de produção da empresa, a média 

mensal da área pintada de todos os modelos de travessa entre julho/2011 e junho/2012 foi 

de 16.156,7m2. 

 De posse da média da camada de tinta no teste realizado e da média mensal da área 

pintada considerando todas as travessas, podemos calcular o consumo mensal de tinta no 

que tange à área pintada de travessa, tanto para a gancheira normal quanto para a gancheira 

piloto (“Teste”): 

NORMAL 

Cálculo do volume de tinta = Altura média da camada de tinta * área pintada 

Volume médio de tinta = (54,25 * 10-6m) * (16.156,7m2) = 0,8765m3 

Assim, ao considerarmos a densidade, podemos calcular o quantitativo de tinta (X):  

X = (1.734kg/m3 * 0,8765 m3) = 1.520kg. 

 

 

Fornecedores 
Densidade por cor (g/cm3) 

Branco Híbrido Preto fosco Cinza ocidente 

A 
 

1,72 
 

B 1,75 1,75 1,80 

C 1,65 
  

Densidade média: 1,734 g/cm3 
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TESTE 

Cálculo do volume de tinta = Altura média da camada de tinta * área pintada 

Volume médio de tinta = (43,13 * 10-6m) * (16.156,7 m2) = 0,6968m3 

Assim, ao considerarmos a densidade, podemos calcular o quantitativo de tinta (Y): 

Y = (1.734kg/m3 * 0,6968m3) = 1.208Kg 

Estimando a economia mensal e anual: 

Economia mensal (kg) = X – Y = 1.520kg – 1.208kg = 312kg de tinta por mês 

Economia anual (kg) = 312kg x 12 meses = 3.744kg de tinta por ano 

 Considerando o preço referência de R$9,56/kg de tinta epóxi, podemos estimar a 

economia total: 

Economia mensal (R$) = 312 x 9,56 = R$2.982,72 

Economia anual (R$) = 2.982,72 x 12 = R$35.792,56 

Como a empresa constantemente realiza a troca de gancheiras desgastadas no 

processo e sendo a confecção das mesmas realizadas pelo próprio setor de metalurgia da 

Mod Line, o custo de fabricação não foi considerado neste trabalho, visto que a 

substituição do sistema de sustentação pode ser realizada gradativamente, de acordo com a 

necessidade de trocas dos modelos antigos. O material de confecção é basicamente o 

mesmo, com chapas de aço dobradas e barras de ferro. 

Assim, no Quadro 5.3 constam a análise econômica e o período de retorno para a 

oportunidade de adequação de gancheiras.  
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Quadro 5.3: Análise econômica da oportunidade de adequação de gancheiras 
 

ANÁLISE ECONÔMICA E PERÍODO DE RETORNO  
Estimativa baseada no histórico anual de consumo de tinta e produção de travessas 

(2011) 
 

INVESTIMENTOS  
Especificação Valor  

Confecção de gancheiras (procedimento interno)               R$ 0,00 
Treinamento de adaptação aos funcionários (procedimento interno)               R$ 0,00 
  

Total              R$ 0,00 
 
 
 

                                          RETORNO ECONÔMICO  

Especificação Valor  
Economia de 3744 Kg de tinta na pintura de travessas                        R$35.793,00 
  

Total R$ 35.793,00 
 
 
 

                                   VANTAGENS INDIRETAS  

Possibilidade de aplicar a adequação de gancheiras para outros perfis pintados. 
 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Durante o teste piloto foi observado que os funcionários do setor demoraram a 

completar um “carrinho” na nova gancheira, cerca do triplo do tempo. Isso pode ser 

justificado pela falta de hábito diante de uma tarefa diferente, havendo a necessidade de 

treinamento interno para suprir tal demanda. 

Como sugestão no intuito de aperfeiçoar o processo de colocar os perfis nas 

gancheiras o ecotime vislumbrou, para um teste futuro, a possibilidade da presença de duas 

barras reguláveis ligando as extremidades das gancheiras que formam o “carrinho”. Tal 

barra seria acoplada com o objetivo de evitar que os perfis caiam no chão, conforme 

evidenciado no teste piloto, diante de um desequilíbrio no sistema de organização dos 

perfis no novo modelo dos ganchos de sustentação. 

 

 =    Imediato após confecção das gancheiras e treinamento                                                      
dos funcionários. 
 

Período de recuperação 
do capital investido 
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Há de se ressaltar que, em curto prazo, a viabilidade desta oportunidade está 

atrelada à recuperação da tinta epóxi que não foi depositada nos perfis, conforme padrão de 

interesse para pintura. Devido a isso, a oportunidade da cabine de pintura móvel foi 

colocada como prioritária para a recuperação da tinta.  

Contudo, recomenda-se que nos próximos testes para pintura de travessa, seja 

avaliada a possibilidade de uma pequena redução no controle da vazão de tinta nos 

reciprocadores, ou mesmo agir na distribuição do pó aplicado, visto que alguns pontos 

monitorados apresentaram camadas de tinta superiores ao necessário (60µm). Salienta-se 

da necessidade que o teste de redução seja gradual, visto a variação no comportamento do 

campo de tinta eletrostática. 

 
5.3.3 Aspectos sociambientais 
 
 A oportunidade de adequação de gancheiras traz à tona, além dos benefícios 

econômicos, fatores socioambientais de relevante interesse. A seguir são citados os 

principais benefícios, que fazem parte do anseio em prol por um meio ecologicamente 

correto e maior qualidade de vida: 

• Diminuição da extração de recursos naturais;  

• Redução dos impactos da cadeia produtiva de fabricação e logística da tinta epóxi; 

• Possibilidade de adequar outros perfis, garantindo o ideal de melhoria contínua e a 

sensibilização ambiental; 

• Possibilidade de reduzir a vazão de tinta no reciprocador, o que resultaria em 

ganhos ambientais e de saúde ocupacional. 

 

5.4 Compilação dos resultados 

 As oportunidades de P+L voltadas para a minimização de resíduos e emissões, 

Nível 1, trouxeram, através da redução na fonte, significativos resultados nos patamares 

econômico, ambiental e social. 

 O viés econômico foi contemplado com a perspectiva de um retorno de 2,5 vezes o 

valor do investimento. Conforme Tabela 5.8, a estimativa de saldo econômico no ano base, 

para as três oportunidades de P+L consideradas neste trabalho é de aproximadamente 

R$113.000,00. 

Tal valor calculado nesta análise está relacionado ao retorno direto e indireto, 

considerando-se todas as oportunidades. Nesta condição, o período de retorno também 
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pode ser considerado satisfatório, visto que, caso todas as propostas fossem aplicadas 

conjuntamente, em menos de 10 meses já seria possível recuperar os investimentos.  

A oportunidade mais rentável foi aquela priorizada e com maior grau de 

implementação da metodologia. Desse modo, a redução de consumo de GLP, representa 

uma economia anual de R$70.681,00. 

 A viabilização de uma cabine móvel para pintura, apesar de apresentar um maior 

período de retorno, 9,5 meses, propicia e efetividade da oportunidade de adequação de 

gancheiras, no que tange à efetiva recuperação da tinta economizada. 

 
Tabela 5.8: Resultados econômicos das oportunidades de P+L 

Oportunidade Investimento 
(R$) 

Retorno 
econômico (R$) 

Período de 
retorno (meses) 

Redução do consumo de GLP           43.112,00          111.966,00  4,6 

Cabine móvel para pintura           31.000,00            39.272,00  9,5 

Adequação de gancheiras -           35.793,00  0 

Total           74.112,00          187.031,00    

Saldo econômico no ano base = R$112.919,00 

Fonte: Elaboração própria 
 
  Quanto aos aspectos socioambientais, no Quadro 5.4 é representada a 

compilação dos principais ganhos da aplicação de P+L no sistema de pintura eletrostática 

da Mod Line, voltados principalmente ao ideal da sustentabilidade ecológica, dentro dos 

setores apontados por Sachs (2007). 
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Quadro 5.4: Resultados socioambientais das oportunidades de P+L 

Oportunidades 
Resultados 

Específicos Gerais 

Redução do consumo 
de GLP 

Redução do esforço repetitivo para 
repintura de peças;                                                                                      

Diminuição da tinta residual 
expelida, trazendo ganhos em 

saúde ocupacional 
Diminuição da demanda de 

recursos naturais a serem extraídos 
e redução dos impactos da cadeia 
produtiva e logística, tanto para 

GLP como para tinta epóxi                 

Cabine móvel para 
pintura  

 Reutilização da tinta epóxi em 
detrimento à venda para reciclagem 

da tinta “contaminada” 

Adequação de 
gancheiras 

Possibilidade de adequar outros 
perfis, bem como reduzir a vazão 

de tinta aplicada 

Fonte: Elaboração própria 
 
 Desse modo, conforme apontado no desenvolvimento das oportunidades, além dos 

resultados econômicos estimados, a aplicação contínua da metodologia de Produção Mais 

Limpa propicia que os ideais de sustentabilidade sejam contemplados com os pilares social 

e ambiental, em aspectos como a melhoria da saúde ocupacional, a redução do consumo de 

matéria prima e da geração de resíduos e emissões no processo, entre outros. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ser humano vem interferindo de maneira intensa no meio em que vive, 

extrapolando os limites da capacidade de equilíbrio da Terra. Ao se abordar o 

desenvolvimento sustentável, o pensamento econômico precisa considerar a esfera 

biofísica nas mais diversas atividades, atentando para a finitude de recursos naturais e a 

degradação da energia e da matéria. 

 Embora os avanços tecnológicos possam adiar algumas preocupações com a 

escassez destes recursos, os estoques se reduzem na medida em que a população mundial 

cresce. Desse modo, a conservação e a utilização de modelos mais “limpos” se tornam 

cada vez mais importantes com o decorrer dos anos. 

 A Produção Mais Limpa, utilizada como estudo de caso neste trabalho em 

referência às intervenções no processo produtivo realizado na moveleira Mod Line, cada 

vez mais vem sendo percebida como uma ferramenta eficaz e que abrange não só o 

interesse econômico das organizações, mas também possibilita resultados socioambientais, 

dentro dos ideais de sustentabilidade discutidos para o setor industrial.  

Tal metodologia, apesar de ser baseada em um modelo pronto com procedimentos 

próprios, permite que sejam incorporadas discussões e participação de todas as partes 

interessadas, contribuindo para a ação conjunta e aumento dos níveis de conscientização 

quanto ao processo interno e questões ambientais.  

 No dado estudo de caso, aplicado no setor de pintura eletrostática da empresa, 

descrito através das cinco fases de implantação da metodologia, foi possível a obtenção de 

resultados significativos através da implementação direta das ações ou mesmo da 

estimativa dos ganhos para três oportunidades: redução do consumo de GLP, cabine móvel 

para pintura e adequação de gancheiras. Cabe ressaltar que para as estimativas adotas no 

que tange a redução da tinta epóxi considerou-se a interdependência das oportunidades 

elencadas. 

Quanto aos níveis de atuação da P+L, foi considerada a minimização de resíduos e 

emissões (nível 1), obtendo-se a redução na fonte através de modificação no processo, 

tanto de característica tecnológica, como nos casos da redução do consumo de GLP e 

cabine móvel para pintura, como de modificação no produto, a exemplo da adequação de 

gancheiras. 

Foi possível, por meio das três oportunidades estudadas, obter a estimativa de um 

saldo econômico positivo, de cerca de R$113.000,00 no ano base, além dos demais ganhos 
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indiretos. Outro fator relevante observado foi a perspectiva de um retorno de 2,5 vezes o 

valor do investimento, sendo o período máximo de retorno previsto para 9,5 meses. 

A oportunidade de redução do consumo de GLP, pelo fato de se mostrar de maior 

interesse e viabilidade para a empresa, foi priorizada durante para as ações de P+L, sendo 

possível a efetiva implementação no processo. Através dos índices monitorados, tal 

oportunidade apresentou a maior estimativa de economia anual, de cerca de R$68.854,00 

com retorno previsto para 4,6 meses. 

 Em relação às barreiras relatadas, de cunho econômico, sistêmico, organizacional, 

técnico e comportamental percebe-se que, apesar de trazerem empecilhos para a 

implementação das ações, muitas vezes servem de limitador para que a metodologia possa 

ser executada dentro da realidade da empresa.  

No caso da Mod Line, a superação de grande parte das barreiras foi possível através 

da participação de diferentes setores no ecotime, seja na forma de reuniões ou 

contribuições relacionadas à especificidade do trabalho.  

Contudo, algumas mudanças são naturalmente mais lentas, principalmente no que 

tange à cultura interna dos funcionários de chão de fábrica ou mesmo aquelas que 

requerem um maior tempo para adequação, como no caso do fortalecimento do 

planejamento e controle da produção.  Além disso, há de se considerar o tempo útil para 

aplicação deste estudo, visto como fator limitante deste trabalho.  

No Capítulo 6 são descritas as sugestões para trabalhos futuros, contemplando a 

transposição de demais barreiras, além da disponibilidade temporal para execução das 

demais oportunidades elencadas pelo ecotime.   

 Assim, constatou-se que a empresa, ao incentivar a contínua aplicação da P+L nos 

setores produtivos, incorporou a gestão ambiental à rotina de trabalho, visto as demais 

ações constantemente executadas pelo setor de meio ambiente e pela crescente 

conscientização dos colaboradores envolvidos. 

Percebe-se que a proposta de P+L foi alcançada para as oportunidades trabalhadas 

na Mod Line, visto que além do retorno econômico, consequentemente houveram 

resultados satisfatórios em saúde ocupacional, eliminação de esforços repetitivos, redução 

do consumo de matérias-primas e minimização dos resíduos e emissões do processo. Tais 

fatores estão diretamente relacionados com ganhos em qualidade de vida. 

Os aspectos socioambientais e as vantagens indiretas acabam por deixar um legado 

positivo aos colaboradores, visto que a percepção da mudança é extremamente importante 

para a continuidade das ações e para a formação da consciência ambiental, a ser 
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disseminada para outros membros da sociedade e possibilitar um ciclo de mudanças e 

desenvolvimento. 

 Desse modo, em todas as esferas da sociedade, cabe a todos repensar os modelos, 

atividades e espaço, buscando os caminhos da sustentabilidade dentro dos pilares do 

socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável, considerando o 

equilíbrio entre os recursos explorados, atividades poluidoras e a capacidade regenerativa e 

assimilativa do planeta. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 A seguir, como forma complementar a este trabalho, visando à contribuição para 

projetos futuros, são pontuadas algumas sugestões relacionadas a este estudo e que 

poderiam ser exploradas em meio acadêmico e adotados pela empresa. Os aspectos 

levantados são condizentes com o estudo de caso apresentado para a Mod Line, no intuito 

de fortalecer a relação da Universidade com a empresa privada, proporcionando o mútuo 

desenvolvimento: 

• Buscar a ampliação do projeto de gancheiras, principalmente para outros perfis com 

maior demanda, como o caso da guia estreita;  

• Aperfeiçoar o sistema de barras reguláveis ligando as gancheiras piloto nos 

“carrinhos”, no intuito de possibilitar um sistema de sustentação mais firme e que 

possa ser trabalhado com maior rapidez; 

• Avaliar a possibilidade de ajustes na quantidade e distribuição da vazão de pó 

lançada pelos reciprocadores, visto a diferenciação de altura das camadas de tinta 

nos perfis monitorados; 

• Implantar, dentro da viabilidade, as demais oportunidades elencadas como médio 

potencial neste trabalho, principalmente no que tange a um estudo mais detalhado a 

respeito da mudança da matriz energética para o gás natural. Pode ser considerada a 

oferta de gás natural comprimido (GNC) ou mesmo uma futura possibilidade de 

expansão da malha de gás natural da Gasmig; 

• Realizar estudo a respeito da toxicidade da tinta epóxi visando ações voltadas à 

saúde ocupacional e análise de contaminação do resíduo ao meio; 

• Expandir a aplicação da P+L a outros setores da Mod Line, a exemplo da 

metalurgia e perfilaria que apresentam alta quantidade de resíduos; 

• Incentivar ações de otimização do processo produtivo, como PCP, PDCA, POPs e 

demais ferramentas de gerenciamento e melhoria contínua; 

• Sustentar as oportunidades apontadas neste trabalho e no estudo realizado por 

Massote (2010) integrando os diversos departamentos no compromisso da P+L ser 

parte da cultura da empresa. 
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ANEXO A : Organograma Institucional da Mod Line 
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ANEXO B: Ecotime da P+L na Mod Line - Funcionários e respectivo 
setor no ano de 2012. 
 
 

 

SETOR DA EMPRESA 

 

NOME  CARGO OCUPADO 

Meio Ambiente  Carlos Henrique Consultor  

Meio Ambiente Fernanda Gestora Ambiental 

Meio Ambiente André Inspetor de Qualidade 

Meio Ambiente Fábio Mestrando / UFOP 

Expedição de Móveis Ricardo Líder do setor 

Expedição Geral Edmilson Encarregado do setor 

Manutenção Geral Ademir  Encarregado do setor 

Almoxarifado Vinícius Encarregado do setor 

Pintura Glauderson Encarregado do setor 

Piso Elevado Leandro Encarregado do setor 

Montagem Interna Izaías Encarregado do setor 

Marcenaria Cléber Encarregado do setor 

Estofamento  Eugênio Encarregado do setor 

Painelaria Fábio Encarregado do setor 

Metalurgia  José Francisco Encarregado do setor 

Perfilaria Emilson Encarregado do setor 

Segurança do Trabalho Josiane Gerente de segurança  

Compras  Rodrigo Gerente de compras 

Produção Polyanna Gerente de produção 
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ANEXO C: Slides apresentados nas reuniões técnicas e de brainstorming 
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ANEXO D: Gráficos termográficos 
 
 
 
Termografia Fase 0 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Realizado por: Flex tintas 
Eixo x: Tempo (minuto, segundo) 
Eixo y: Temperatura (ºC) 
Pontos fixados na análise: Ar superior e inferior (termógrafo); Peça superior, inferior e meio (gancho) 
Entrada do termógrafo na estufa: 00:00min 
Saída do termógrafo na estufa: 20:00min 
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Termografia Fase 1 
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Termografia Fase 2 
 

 


