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RESUMO 

 

A relação das empresas com o meio ambiente, ao longo da história, tem 

demonstrado que os impactos ambientais resultantes das atividades produtivas têm 

comprometido o futuro do planeta. Dessa forma, vários esforços têm sido realizados 

na busca da promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, a 

metodologia da Produção Mais Limpa (P+L) surge como uma possibilidade de se 

promover o aumento da eficiência no uso dos recursos naturais, além da busca de 

práticas que permitam uma reestruturação da atividade produtiva ou dos serviços 

prestados pela sociedade para se alcançar a ecoeficiência nas empresas e se 

obterem benefícios ambientais e econômicos. Este trabalho constituiu-se em aplicar 

a metodologia da Produção Mais Limpa no processo produtivo da indústria 

moveleira Vitália Móveis Ltda. do polo moveleiro de Ubá, situada no município de 

São Geraldo, MG. Promoveu-se o desenvolvimento da metodologia em todos os 

setores produtivos dessa empresa em razão do pequeno porte da empresa. Foi 

realizada uma auditoria de geração de resíduos, utilizando-se ferramentas de 

avaliação de fluxos de material para auxiliar a identificar e a avaliar as nove 

oportunidades de P+L. Também foram identificadas e discutidas as barreiras 

encontradas com o desenvolvimento da P+L. O desenvolvimento das oportunidades, 

até onde foram aplicadas, proporcionou para a empresa a reutilização e 

reaproveitamento dos resíduos gerados; coleta seletiva na empresa; a implantação 

de um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; o comprometimento dos 

trabalhadores da empresa quanto à segregação dos resíduos na fonte; a 

conscientização dos funcionários e da alta direção quanto às questões ambientais; a 

disseminação da cultura da racionalidade; a mudança do layout da empresa que 

proporcionou um ambiente mais limpo, arejado e funcional; e a minimização e o 

controle dos resíduos gerados. 

 

Palavras-chave: Produção Mais Limpa (P+L) na indústria moveleira de Ubá, MG; 

Gerenciamento dos resíduos sólidos; Ecoeficiência.   



 

 

ABSTRACT 

 

The list of companies with the environment, throughout history, has shown that the 

environmental impacts of production activities have compromised the future of the 

planet. Thus, various efforts have been made in the pursuit of promoting sustainable 

development. In this context, the methodology of Cleaner Production (CP) appears 

as an opportunity to promote increased efficiency in the use of natural resources and 

the search for practices that allow a restructuring of productive activities or services 

provided by the company to achieving eco-efficiency in business and obtain 

environmental and economic benefits. This paper presents the implementation of the 

Methodology of Cleaner Production in the production process of the furniture industry 

Furniture Vitalia polo furniture of Uba, located in São Geraldo, MG. Promoted the 

development of the methodology in all productive sectors of this company due to the 

small size of the company. An audit waste generation was performed using 

evaluation tools material flows to assist the identification and evaluation of the nine 

times of CP. We also identified and discussed the barriers faced with the 

development of CP. The development of opportunities, even where it was applied, 

provided for the company to re-use and recycling of waste generated; selective 

collection in the company; the implementation of a Solid Waste Management 

Program; the commitment of the company's employees as the segregation of waste 

at source; the awareness of employees and senior management on environmental 

issues; environmental education; the spread of the culture of rationality, change the 

layout of the company giving more clean, airy and more functional; minimization and 

control of waste generated. 

 

Keywords: Cleaner Production (CP) in the furniture industry of Uba, MG; Solid waste 

management; Eco-efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nas últimas décadas, em razão do modelo de crescimento e da expansão 

industrial seguido pelas empresas, resultou, na sociedade, um estilo de vida com 

base no alto padrão de consumo. Surgiram, como resultado de tecnologias 

obsoletas e modelos de desenvolvimento a qualquer custo, cenários de poluição e 

aumento dos problemas socioambientais juntamente com a escassez dos recursos 

naturais. 

 Desse modo, o modelo de crescimento adotado pelas empresas vem sendo 

questionado diante das ideias e dos conceitos de sustentabilidade. Com isso, o que 

se tem intensificado, juntamente às práticas de gestão empresarial, são as leis 

ambientais, o surgimento dos selos de certificação com os novos termos como: 

ecoeficiência, responsabilidade socioambiental, relatórios de sustentabilidade, 

tecnologias limpas, empresa verde etc. 

 As empresas, nos últimos anos, têm sido pressionadas pela sociedade a 

cumprir um mínimo de exigências ambientais possível, pois as que atenderem a 

essas, adotando alternativas ambientalmente favoráveis, tendem a obter benefícios 

com possíveis reduções de resíduos e efluentes gerados; economia de energia, 

água e matéria-prima; melhoria da saúde ocupacional e da qualidade de vida no 

trabalho; ganhando, assim, em imagem e aceitação no mercado. 

 Alguns segmentos da indústria brasileira, a partir da década de 1990, 

passaram por mudanças em sua base produtiva e tiveram de se ajustar por causa 

das novas condições de abertura do comércio internacional e da crescente 

preocupação e exigência ambiental. Para o setor de empresas que utilizam madeira, 

processada ou não, a questão ambiental é, ainda, mais relevante, pois seu processo 

produtivo deveria refletir a sua imagem perante a sociedade (ABREU, 2000). 

 O polo moveleiro de Ubá é considerado o primeiro de Minas Gerais e o 

terceiro maior do País em número de empresas, com mais de 400 empresas de 

móveis, a maioria de pequeno e médio porte, distribuídas por oito municípios do 

Estado de Minas Gerais, localizados na microrregião de Ubá (FEIRA DE MÓVEIS 

DE MINAS GERAIS – FEMUR, 2013). 
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 Atualmente, Ubá é considerada o centro de um dos principais polos 

moveleiros do Brasil, composto também pelas cidades de Guidoval, Guiricema, 

Piraúba, Rio Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Tocantins e Visconde do Rio Branco. A 

região de Ubá apresenta um potencial em termos de empregabilidade gerando mais 

de 10 mil empregos diretos e 20 mil indiretos. 

 De acordo com Venzke (2002, citado por SILVA et al., 2005), existe a falta, a 

ausência de uma política ambiental direcionada para o setor moveleiro do Brasil, o 

que tem agravado a perda de competitividade nos mercados externos. Diante dessa 

situação, necessitam-se modernizar e fortalecer toda a cadeia produtiva do setor, 

tendo em vista as questões ambientais para que sejam alcançados níveis de 

desenvolvimento que atendam a esses mercados. 

 Assim, percebe-se a importância para o polo moveleiro de Ubá se adequar às 

exigências ambientais do mercado, principalmente às do mercado externo. Porém, 

torna-se necessário o ajustamento às exigências ambientais legais para atender à 

crescente cobrança por parte dos órgãos licenciadores do Estado de Minas Gerais. 

 Nesse contexto, tem-se para a grande maioria das fábricas de móveis do polo 

moveleiro de Ubá, que a questão ambiental ainda não é tratada, encarada de forma 

adequada. Isso em razão de o empresário não ver essa questão como um 

investimento; não ser cobrada de maneira eficiente pelo órgão licenciador; e esse 

investimento não ser capitalizado o suficiente para se adequar ambientalmente. 

 Diante desses fatos, é necessário ter o conhecimento de quais são os 

impactos ambientais causados pela indústria moveleira, bem como avaliar a dotação 

da metodologia da Produção Mais Limpa (P+L) como forma de 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. 

 Diante do exposto, pergunta-se: de que forma a dotação da metodologia da 

Produção Mais Limpa pode contribuir para a redução dos impactos ambientais 

negativos em uma indústria do setor moveleiro de Ubá, MG? 
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1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo geral 
 

 O objetivo geral deste trabalho foi aplicar a metodologia da P+L no processo 

fabril da empresa moveleira do polo de Ubá, MG: a empresa Vitália Móveis Ltda. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

− Identificar e descrever as atividades do polo moveleiro de Ubá; 

− Verificar o conceito da Produção Mais Limpa e sua aplicabilidade; 

− Identificar as oportunidades e barreiras relacionadas com a implantação da 

metodologia de P+L na empresa estudada. 

 

1.2 Justificativa 
 

 Com a dotação da metodologia da Produção Mais Limpa a empresa em 

questão poderá diminuir os legados negativos da atividade industrial ao meio 

socioambiental, melhorando o ambiente de trabalho e a eficiência do setor produtivo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A indústria moveleira: histórico, caracterização, importância econômica e 
social e panorama socioambiental 

 

 Segundo Prado (2009), a indústria de móveis pode ser caracterizada pela 

junção de vários processos de produção, que envolve diferentes matérias-primas e 

produtos finais, assim como ser segmentada, classificada em razão dos materiais 

com que os móveis são confeccionados (madeira, metal e outros) e de acordo 

também, com os usos a que são destinados (em especial, móveis para residência e 

escritório). Pode-se considerar também que, por causa dos aspectos técnicos e 

mercadológicos, as empresas, em geral, são especializadas em um ou dois tipos de 

móveis como de cozinha, salas e jantar, estofados, entre outros. 

 A estrutura da cadeia produtiva de móveis compreende vários processos de 

produção que têm início na extração de matéria-prima bruta de vários tipos 

(madeiras brutas das áreas florestais, algodão e minérios) e sua continuidade na 

transformação de matérias-primas elaboradas (chapas de madeira processada, 

metais, plásticos, tecidos etc.) em diferentes indústrias (dos setores madeireiro, 

químico, metalúrgico), sendo, por sua vez, transformados em produtos mobiliários na 

indústria de móveis. Esses produtos são distribuídos em diferentes canais mercantis 

de distribuição até chegaram aos consumidores finais. 

 A produção de móveis em escala industrial se desenvolveu a partir de 1960, 

em que se generalizou a produção em larga escala de móveis padronizados. Essa 

produção se desenvolveu em razão do aumento do consumo, do surgimento de um 

mercado para móveis padronizados (de desenho mais simples, retilíneos e 

modulados) e da adoção da matéria-prima mais barata e padronizada 

industrialmente, sobretudo chapas de madeira processada. 

 A produção de móveis se difunde amplamente a partir de 1980. A indústria 

moveleira se insere na globalização depois da maioria dos setores industriais. 

Apesar de se desenvolver tardiamente, o mercado de móveis apresentou rápido 

crescimento em relação aos demais setores da indústria da transformação. Segundo 

Kaplinsky e Readman (2001), entre 1994 e 1998, o comércio mundial de móveis 
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cresceu 4,1% em relação aos 27% dos produtos industrializados em geral, 

crescimento significativo se comparado ao de outros setores tradicionais, como 

vestuário (16,6%) e calçados (-2%). 

 No Brasil, a produção de móveis teve sua origem com o trabalho artesanal em 

madeira, considerado uma herança dos portugueses. A influência dos portugueses e 

outros imigrantes europeus foi marcante até o início do século XX (LIMA, 2009). 

 A cultura industrial moveleira surgiu no começo do século XX com pequenas 

marcenarias de artesãos italianos, por causa da grande imigração da época. De 

acordo com Santos (1994), a interrupção das importações em razão da primeira 

guerra mundial aumentou a produção de móveis no Brasil e, logo depois, no 

segundo pós-guerra os móveis começaram a ser produzidos em série. 

 Segundo a Associação Brasileira de Indústrias Moveleiras – ABIMÓVEL 

(2004), os principais fatos sobre a indústria moveleira são: em 1890 começaram a 

ser produzidos móveis em escala pela Companhia de Móveis Curvados no Rio de 

Janeiro; os sob medida têm seu início com a Gelli Indústria de Móveis S.A., de 

Petrópolis, em 1897; os estofados e colchões foram produzidos em Curitiba, PR, 

pela fábrica de Móveis Ronconi, em 1919; e a Companhia Industrial de Móveis, 

situada em Rio Negrinho, SC, que em 1951 se transforma em Móveis Cimo S.A. 

(LIMA, 2009). 

 Alguns acontecimentos ajudaram a promover a produção de móveis no Brasil. 

De acordo com Lima (2009), esses acontecimentos são: o primeiro Concurso de 

Mobília Proletariado do Brasil, criado por Mário de Andrade em 1936; a fundação da 

Associação Nacional dos Fabricantes de Móveis (AFAN), em 1977; a criação do 

Centro Tecnológico do Mobiliário do SENAI (CETAMO SENAI), em Bento 

Gonçalves, em 1983; a criação da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário 

(ABIMÓVEL), em 1992; a implantação do primeiro Curso Superior da Tecnologia em 

Produção Moveleira da Universidade de Caxias do Sul (UCS), em 1994; o 

lançamento das chapas aglomeradas em 1996, pelas Placas do Paraná; e a 

assinatura do Programa Brasileiro de Incremento à Exportação de Móveis 

(PROMÓVEL), em 1998 (ABIMÓVEL, 2004). Desde então, a indústria brasileira de 

móveis tem apresentado um crescimento gradativo. 
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 A produção moveleira no Brasil caracteriza-se por ser intensiva em mão de 

obra. As indústrias de móveis estão distribuídas por todo o País, estando a maioria 

concentrada nas Regiões Sul e Sudeste (FIGURA 1). Em alguns Estados estão 

implantados polos moveleiros consolidados e tradicionais, como os de Bento 

Gonçalves (Rio Grande do Sul), São Bento do Sul (Santa Catarina), Arapongas 

(Paraná), Mirassol, Votuporanga e São Paulo (São Paulo), Ubá (Minas Gerais) e 

Linhares (Espírito Santo).     

 

Figura 1 – Concentração de indústrias de móveis no Brasil 

 

 

Fonte: MOVERGS (2013). 

 

 

 No Brasil, a indústria moveleira tem apresentado crescimento considerável 

nos últimos anos, em virtude de suas possibilidades, em termos de geração de 

divisas, possibilitando aumentos consideráveis nos volumes exportados e na criação 

de novos empregos (VALENÇA et al., 2002). 

 De acordo com a MOVERGS (2013), a indústria em estudo é formada por 

aproximadamente 17,5 mil indústrias, que geraram, em 2012, aproximadamente, 
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322,8 mil empregos diretos e indiretos e um faturamento em R$ 38,6 bilhões. Neste 

mesmo ano, a indústria moveleira exportou o equivalente a US $ 708,7 milhões. 

 Já em 2011, de acordo com a Associação das Indústrias de Móveis do Estado 

do Rio Grande do Sul – MOVERSGS (2012), o número de empresas do setor 

moveleiro no Brasil era de 16,5 mil com 307,6 mil empregos gerados, em relação 

aos 293,3 mil empregos criados em 2010. De 2010 a 2012, houve aumento de 

aproximadamente 10,06% do número de empregos originados no setor moveleiro. 

 De acordo com a TABELA 1, houve aumento de 19,6% do número de 

empresas moveleiras no Brasil em relação ao período em questão. 

 

Tabela 1 – Evolução do número de empresas criadas no Brasil 
 

Ano Número de empresas 

  
2008 14.657 
2009 15.116 
2010 15.459 
2011 16.463 
2012 17.530 
2013 18.672 
  

Fonte: MOVERGS (2013). 

 

 

 O faturamento do setor é considerado alto, mas pode-se observar queda do 

montante das exportações de 2011 para 2013, conforme TABELA 2. 

 

Tabela 2 – Dados do setor moveleiro no ano base 2012 
 

Ano 2010 2011 2012 2013 

     
Produção/Faturamento R$ 29,70 * R$ 32,5 * R$ 37,92* R$42.93* 
     
Exportação US$ 789** US$ 763,39 ** US$ 723,37** U$ 680,42** 

     
Fonte: Sindimóveis (2013). 
*Valores em bilhões 
**Valores em milhões 
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 O setor em questão é um dos segmentos da indústria de transformação que 

se caracteriza por ser o que mais emprega mão de obra. Segundo a MOVERGS 

(2014), o número de pessoas ocupadas (empregos diretos ou formais + indiretos ou 

terceirizados) em 2013 foi de 298.739. Dentre os empregados da indústria 

moveleira, a maioria encontra-se nas micro e pequenas empresas. 

 Nas FIGURAS 2, 3 e 4, apresenta-se a distribuição das empresas moveleiras, 

da mão de obra e da produção por polos no Brasil. 

 

Figura 2 – Empresas por polos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: MOVERGS (2013). 

 

 A maior parte das grandes empresas do setor moveleiro se concentra em 

Polos Regionais. O Polo liderado por Bento Gonçalves é o maior em número de 

empresas, pessoal ocupado e volume de peças produzidas. Em 2012, o Polo de 

Bento Gonçalves ficou em primeiro lugar com 20,8% das empresas por polo. O 

segundo maior polo em relação ao número de empresas é o de Grande São Paulo, 

com 20,6% das empresas. O Polo de Ubá assume o sétimo lugar na classificação, 

com 6,1% das empresas. 

 Com relação à mão de obra empregada por polos, o Polo de Bento Gonçalves 

também é o maior com 21% da mão de obra por polos, ficando os Polos de Grande 

São Paulo e Arapongas em segundo e terceiro lugar, com 17,5% e 13,6%, 
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respectivamente. O Polo de Ubá em quarto lugar na classificação, representando 

10,5% da mão de obra (FIGURA 3). 

 

Figura 3 – Mão de obra por polos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: MOVERGS (2013). 

 

 No que se refere à produção por Polos, novamente o Polo de Bento 

Gonçalves é o maior com 30,6% da produção seguido pelos Polos de Arapongas, 

São Paulo (Interior), Grande São Paulo, com 15,2%, 15,1% e 10,9%, 

respectivamente. O Polo de Ubá em quinto lugar com 9,7% da produção (FIGURA 

4). 

 
Figura 4 – Produção por polos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: MOVERGS (2013). 
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 As empresas fabricantes de móveis estão distribuídas em relação ao seu 

tamanho. Predomina nesse setor empresas de pequeno porte. São empresas 

caracteristicamente familiares, tradicionais e, na grande maioria, de capital 

inteiramente nacional. 

 

2.1.1 Características da indústria moveleira 

 

 A indústria moveleira, segundo informações do SEBRAE (1998), apresenta a 

seguinte classificação: 

− Móveis de madeira: para uso residencial e de escritório, armários embutidos de 

madeira; componentes de madeira para móveis e componentes de madeira para 

rádios e televisões; 

− Móveis de metal: para uso residencial e de escritório e componentes de metal 

para móveis; 

− Móveis de vime e junco; 

− Móveis de plástico: para uso residencial e de escritório e móveis de plástico para 

rádios e televisores; 

− Artefatos diversos do moveleiro; 

− Montagem e acabamento de móveis; 

− Estofados; 

− Colchões; 

− Móveis e artefatos não identificados ou não classificados. 

 Esta classificação envolve tipos diferentes de matéria-prima, de produtos e 

utilização diversa. De acordo com a MOVERGS (2013), 86% das indústrias dedicam-

se à produção de móveis de madeira, 9% produzem móveis de metal e 5% os 

demais móveis (estofados, plásticos etc.). Das peças fabricadas, 71% do número de 

peças são de móveis de madeira. Em relação aos de madeira, 61% desses são 

apenas pintados, 23% dos de madeira combinam a pintura com outros tipos de 

revestimento e 16% não utilizam mais a pintura em seu revestimento. 

 Ainda conforme a MOVERGS (2013), 32,3% dos móveis produzidos são da 

linha de dormitório, 13,3% da de escritório, seguidos por cozinhas (10,9%), 
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estofados (9,9%), salas de jantar (9,8%), colchões (6,8%), salas de estar (4,6%). 

Outros móveis correspondem a 12,4%. 

 Segundo Rodrigues (2002), a indústria brasileira é segmentada em duas 

categorias: os móveis para residências e móveis para escritórios. O setor de móveis 

para residências constitui o principal segmento da indústria moveleira, constituindo 

77,5% do número total de estabelecimentos e 73,5% da mão de obra empregada. 

Com relação aos móveis residenciais, esses são constituídos de dormitórios, 

armários, cozinhas e racks. Esses móveis podem ser subdivididos em móveis 

torneados e móveis retilíneos, conforme o QUADRO 1. 

 O design dos móveis retilíneos segue uma padronização com linhas retas e 

desenhos menos sofisticados, com processo de produção mais simplificado. Com 

relação aos móveis modulares, a montagem é frequentemente, realizada pela 

empresa que comercializa o produto. A principal matéria-prima são os painéis de 

madeira do tipo compensado, aglomerado, MDF, OSB (oriented strand board), entre 

outros (CUNHA; PEREIRA; CASAROTTO FILHO, 2006). 

 Os painéis de madeira são estruturas fabricadas com madeiras em lâminas 

ou em diferentes estágios de desagregação, que são aglutinadas. Substituem a 

madeira maciça em diferentes usos, como na fabricação de móveis e pisos. Os 

compensados são painéis formados por numerosas lâminas de madeira, geralmente 

em número ímpar, coladas uma em cima da outra, em várias camadas, com resinas 

fenólicas ou ureia. Apresentam elevada resistência mecânica (MATTOS; 

GONÇALVES; CHAGAS, 2008). 

 Ainda de acordo com Mattos, Gonçalves e Chagas (2008), o 

aglomerado/MDF é uma chapa fabricada com partículas de madeira; resíduos da 

exploração florestal; madeiras de qualidade inferior, não industrializáveis de outra 

forma; madeiras provenientes de florestas plantadas; e reciclagem de madeira sem 

serventia.  O painel de tiras orientadas – OSB (oriented strand board) é formado por 

tiras ou lascas de madeiras orientadas perpendicularmente em diversas camadas, 

unidas por resinas e sob a ação de alta pressão e temperatura. 
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Quadro 1 – Principais características do segmento de móveis de madeira para 
residências 

 
Tipo de 
móvel 

Produção Matéria-prima predominante 
Porte das 
empresas 

Principal mercado 
consumidor 

Grau de 
tecnologia 

Seriada 
Madeira de reflorestamento, 
especialmente serrado e pinus 

Médias e 
grandes 

Exportação Alto 

Torneado 

Sob 
encomenda 

Madeiras de lei, em especial 
serrado de folhosas 

Micro e 
pequenas 

Mercado nacional, em 
especial para classes 

média e alta 

Baixo, 
quase 

artesanal  

Seriada Aglomerado 
Médias e 
grandes 

Mercado nacional, em 
especial para classes 

média e baixa 
Alto 

Retilíneo 
 

Sob 
encomenda 

Compensado e aglomerado 
Micro e 
pequenas 

Mercado nacional em 
especial para classes 

média e baixa 
Médio 

Fonte: Estudo de Competitividade (CUNHA; PEREIRA; CASAROTTO FILHO, 2006); elaboração: 
BNDES. 
 

 

 De acordo com Cunha, Pereira e Casarotto Filho (2006), os móveis torneados 

são elaborados com maior riqueza de detalhes e acabamento, onde se encontram 

formas arredondadas, curvilíneas e retas. A principal matéria-prima é a madeira 

maciça. Geralmente, os móveis inteiramente maciços são exportados. 

 Coutinho e Ferraz (2002) afirmaram que, nesse segmento, é comum produzir 

uma linha diversificada de produtos como: sala de jantar, cozinhas, dormitórios, de 

diferentes padrões e modelos. Os móveis torneados são fabricados por um processo 

artesanal ou em série. Nesse segmento, a atuação das máquinas e dos 

equipamentos é menor do que no segmento de móveis retilíneos. 

 A Itália e a Alemanha são grandes fornecedores de equipamentos e 

máquinas, considerando que a produção brasileira de móveis tem se embasado na 

aplicação de tecnologias. A indústria fornecedora de insumos como as chapas de 

madeira (MDF, chapas de fibra, aglomerado) e as indústrias fabricantes de produtos 

químicos e petroquímicos, são também geradoras de inovação (GORINI, 1998). 

 Há, também, um número grande de pequenas empresas, em sua maioria 

marcenarias, que apresentam produção sobre encomenda e sua matéria-prima 

básica é a madeira compensada conjugada com a madeira maciça. 
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 Segundo dados do SEBRAE (2008), os móveis para escritório constituem a 

segunda categoria mais importante, podendo ser divididos em dois tipos: os para 

escritório sob encomenda e os seriados avulsos. A diversificação dos produtos é 

menor e os processos produtivos são bem mais complexos envolvendo o trabalho 

de marcenaria, metalurgia, tapeçaria, injeção de poliureto, acabamento, montagem e 

embalagem. 

 Com relação aos móveis de metal, esses são basicamente de aço tubular 

conjugados com outras matérias primas como madeira e vidro. Nesse segmento, em 

razão da maior complexidade dos processos produtivos, que envolvem a metalurgia, 

há uma inibição da presença de pequenas empresas (RODRIGUES, 2002). 

 A indústria moveleira se enquadra nos chamados setores tradicionais da 

economia e, de acordo com Tachizawa (2002), as indústrias moveleiras fazem parte 

do setor econômico semiconcentrado, que compreende as empresas de bens não 

duráveis. É um setor da economia que, dada atuação das variáveis ambientais, sofre 

influência negativa da abertura de mercado. Também, é muito influenciado pelas 

políticas e medidas sociais estabelecidas pelo governo (RODRIGUES, 2002). 

 O setor moveleiro se caracteriza pelo predomínio de pequenas e médias 

empresas que atuam em um mercado segmentado, é considerado intensivo em mão 

de obra (GORINI, 1998). 

 De acordo com Cunha, Pereira e Casarotto Filho (2006), por causa do 

aumento de competitividade, a indústria moveleira tem dado mais importância às 

gestões empresarial e do design, assim como dos diferenciais que podem trazer ao 

cenário de competitividade pela agregação de qualidade e valor ao produto. 

 No Brasil, o design na Indústria Moveleira é restrito às empresas de tamanho 

médio, isso por serem líderes no setor e por terem escala e serem dotadas de uma 

estrutura que mantém um quadro de profissionais capacitados como engenheiros, 

arquitetos, designers, desenhistas – todos para o desenvolvimento dos produtos. 

 As pequenas e micro empresas copiam ou adaptam os modelos criados e 

desenvolvidos pelas empresas líderes. 
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 De acordo com Cunha, Pereira e Casarotto Filho (2006), as empresas 

brasileiras utilizam de estratégias e procedimentos diferenciados de acordo com o 

segmento que pretendem atingir, o mercado interno ou externo. Para o mercado 

interno, onde está voltada a maioria das empresas do setor, os nichos são bastante 

diversificados. As empresas, no segmento de classe média/alta, fabricam produtos 

de maior valor agregado e qualidade. Os móveis são produzidos sob encomenda ou 

em série e distribuídos pelas franquias ou pelos próprios pontos de vendas. 

 No segmento popular ou de massa, com menor poder aquisitivo, o preço é o 

fator de maior competitividade. Neste segmento, as empresas e fabricantes 

procuram reduzir, ao máximo, os custos de fabricação, o que compromete a 

qualidade final dos produtos (MOTTA, 2006). 

 O acesso ao mercado externo, na maior parte das empresas, é realizado 

através dos agentes de exportação e pela importação de tecnologia tanto de 

processo quanto de produto (CUNHA; PEREIRA; CASAROTTO FILHO, 2006). No 

mercado externo, as empresas brasileiras se inserem como produtoras e a eficiência 

produtiva e o preço baixo do produto são os principais fatores competitivos. 

 A cadeia produtiva de móveis compreende várias atividades que se articulam 

em diversas etapas de produção, desde a matéria-prima até o produto final (FIGURA 

5). Neste processo estão incluídos fornecedores de insumos, máquinas e 

equipamentos e logística; e sua interação pode ou não estar integralmente 

associada ao processo produtivo (CUNHA; PEREIRA; CASAROTTO FILHO, 2006). 

 Na indústria brasileira de móveis, as etapas produtivas são apresentadas da 

seguinte forma: corte das árvores da floresta; transporte das toras até as indústrias – 

serrarias ou laminadoras; transformação primária em tábuas/vigas ou lâminas de 

madeira; transporte das tábuas/vigas para as beneficiadoras que fazem a 

transformação secundária em portas, pisos, forros ou transporte das lâminas para as 

fábricas de compensados; transporte dos produtos para os portos de exportação ou 

para as revendedoras, para uso na construção civil e indústrias moveleiras; e 

geração e destino adequado e inadequado de resíduos (ALMEIDA, 2000). 
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Figura 5 – Cadeia produtiva da indústria de madeira e móveis 

 
Fonte: Adaptado do Estudo de competitividade de cadeias integradas no Brasil: cadeia de madeira e 

móveis (UNICAMP/IE/NEIT/MDIC/Finep, 2002). 
 

 

 De acordo com vários autores como Cunha, Pereira e Casarotto Filho (2006), 

em todas as etapas de produção apresentadas anteriormente há situações de riscos 

sociais, tecnológicos, ergonômicos e organizacionais que resultam doenças e 

acidentes relacionados ao trabalho, com grande incidência de sequelas e 

mutilações, ocasionando repercussão na vida social dos trabalhadores. 

 A montante da cadeia produtiva está o cultivo, a extração e o beneficiamento 

da madeira, bem como dos outros insumos utilizados. A outra etapa da cadeia é a 

atividade de transformação, que é formada pela própria fabricação dos móveis e 

seus componentes, sejam madeira, metal, couro, tecido e outros. 

 Os insumos utilizados para a fabricação dos móveis são madeira, couro, 

tecido, metal, aço, plástico. A cadeia inclui, também, produtos fornecidos por outros 

segmentos industriais como químico, metalúrgico, têxtil, entre outros. Com relação 
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aos serviços, podem-se citar: design, logística e ações relacionadas ao marketing 

(COUTINHO; FERRAZ, 2002).      

 A jusante da cadeia produtiva se encontram a logística de distribuição e a 

comercialização do produto final, que incluem as estratégias mercadológicas para o 

varejo e atacado, que se aplicam no mercado interno e externo (COUTINHO; 

FERRAZ, 2002). 

 A indústria de móveis no Brasil pode ser considerada uma das mais 

conservadoras da atual estrutura produtiva; exemplo disso são os móveis de 

madeira, que caracteristicamente são formados por material pouco propício à 

utilização de processos contínuos de fabricação, dificultando a automação e a 

possibilidade de ganhos de escala. Segundo Filho (2006), esse é um setor que, pela 

natureza de sua atividade, apresenta grande potencial para a geração de impactos 

ambientais. 

 A maior parte desses impactos está relacionada às micro e pequenas 

empresas do setor moveleiro e tem origem no setor florestal e refere-se ao 

extrativismo da atividade madeireira que ainda predomina na cultura brasileira. Essa 

situação de extrativismo vem sendo substituída por iniciativas técnicas e 

tecnológicas na cadeia da indústria de base florestal que resultam em novas 

oportunidades de negócios e em um modelo de produção mais econômico sob o 

ponto de vista do consumo de recursos naturais. Entretanto, os números e as 

informações apontam que há muito por fazer para eliminar o desperdício e o 

descompasso do setor em relação às necessidades de desenvolvimento 

sustentável. 

 

2.2 Indústria moveleira: polo de Ubá, MG 
 

 Uma das características da indústria moveleira no Brasil é que essa é 

estruturada em polos regionais que, por sua vez, apresentam determinado padrão 

de especialização. Entretanto, em razão das diversidades geográfica, econômica e 

cultural do País, os polos moveleiros apresentam características muito diferentes 

entre si. A indústria moveleira nacional apresenta uma estrutura bastante 

diversificada. 
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 A maior parte das empresas da indústria moveleira nacional concentra-se em 

poucos estados. Do ponto de vista da distribuição geográfica, essa indústria localiza-

se principalmente na região centro-sul do País, correspondendo a 83% das 

empresas nacionais e 86% da mão de obra empregada pelo setor. A concentração 

das empresas dessa indústria se localiza nos seguintes Estados: São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entretanto, 

os três primeiros Estados citados, juntos representam mais da metade das empresas 

e do emprego da indústria moveleira e aproximadamente 80% das exportações 

(AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI, 2008).  

 
 De acordo com o SEBRAE (2008), os polos localizados no Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina são caracterizados como pioneiros, e a atividade moveleira foi 

contemporânea de um contexto industrial embrionário de formação do mercado 

interno com base no trabalho assalariado. 

 Ainda segundo o SEBRAE (2008), a cidade de São Paulo e os municípios de 

Santo André, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo tiveram o surgimento 

da indústria moveleira a partir de pequenas marcenarias de artesãos italianos, em 

razão do fluxo imigratório. 

 Os demais polos, como Votuporanga, Mirassol, Arapongas e Ubá, surgiram 

mais recentemente no ciclo de substituição de importações do pós-guerra. Surgiu a 

partir de iniciativas empresariais, conjugadas com estímulos e linhas de 

financiamento governamentais. 

 O polo moveleiro de Ubá, Minas Gerais, localiza-se na Zona da Mata mineira 

e reúne aproximadamente 400 fábricas de móveis, a maioria de pequeno e médio 

porte, distribuídas por nove municípios do Estado de Minas Gerais, localizados na 

microrregião de Ubá. Esse polo representa uma fonte de economia estratégica para 

a região, gerando cerca de 10 mil empregos diretos e 20 mil indiretos (FEIRA DE 

MÓVEIS DE MINAS GERAIS – FEMUR, 2013). 
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 Na FIGURA 6, tem-se apresentada a localização do polo moveleiro de Ubá-

MG.  

 Figura 6 – Localização do polo moveleiro de Ubá (em vermelho) – microrregião de 

Ubá, MG 

 
Fonte: wikipedia.org/wiki/Ubá. 

 

As fábricas de móveis correspondem, em um contexto local, cerca de 50% 

dos estabelecimentos industriais nos municípios que constituem esse polo. Com 

relação ao município de Ubá, o setor movimenta 73,4% da mão de obra industrial e 

37% do total de empregos gerados (SOUZA, 2008). 

 O polo moveleiro de Ubá é o mais importante polo produtor de móveis de 

Minas Gerais e está entre os cinco principais polos moveleiros do País, sendo 

formado, de forma predominante, por micro e pequenas empresas. De acordo com 

os dados do Instituto Euvaldo Lodi (IEL, 2008), as pequenas e micro fábricas 

representavam, em 2007, aproximadamente 95% dos empreendimentos.  

 Segundo informações da FEMUR (2013), esse polo foi criado a partir de 

investimentos de marceneiros e empreendedores que, com capacitação e tecnologia 

de ponta, desenvolveram suas empresas e contribuíram para o crescimento da 

cidade e região. Atualmente, Ubá é considerada o centro de um dos principais polos 
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moveleiros do Brasil, composto também pelas cidades de Guidoval, Piraúba, Rio 

Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Tocantins e Visconde do Rio Branco. 

 Esses oito municípios que constituem o polo totalizam aproximadamente 

195.000 habitantes distribuídos em uma área de 1.638 km² com a geração de 

28.000 empregos indiretos (RMM, 2009). O arranjo é formado por micro, pequenas, 

médias e grandes empresas, embora haja predominância das micro e pequenas 

(FIGURA 7), segundo a classificação de empresas com base no número de 

empregados adotada pelo SEBRAE. 

 

Figura 7 – Distribuição do emprego direto por porte de empresa na região do Polo 
Moveleiro de Ubá, MG 

 

 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (2007) 
 
 

 A classificação das empresas com base no número de empregados, segundo 

RMM (2009), é: 

• Micro = até 19 empregados. 

• Pequena = de 20 a 99 empregados. 

• Média = de 100 a 499 empregados. 

• Grande = acima de 499 empregados. 

 

 De acordo com Mendonça (2008), em 2007 havia 171 microempresas – 

abrangendo 53 informais e 118 formais – sendo 120 de pequeno porte e 51 de 

médio porte.  
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 Associando o porte da empresa com o volume de empregos diretos gerados, 

percebe-se que a pequena e a média empresa são responsáveis por 76% do 

emprego direto gerado (FIGURA 7). 

 Ainda de acordo com Mendonça (2008), a produção de móveis de madeira, 

em sua maioria os móveis residenciais, assume destaque quanto ao número de 

empresas e empregos gerados. 

 A indústria moveleira de Ubá e região é constituída de elementos em que 

pode caracterizá-la como um Arranjo Produtivo Local (APL) de sucesso, como: a 

produção de móveis responde por cerca de 73% do emprego gerado no município 

de Ubá e 61% do emprego disponível da região (INTERSIND, 2004). Ainda de 

acordo com o INTERSIND (2004), a importância do Polo Moveleiro de Ubá para a 

economia local está não só relacionada à questão da geração de empregos, mas 

também ao incremento do PIB dessa região.   

 As empresas do setor moveleiro de Ubá e região apresentam uma produção 

diversificada, em que se destacam, entre os móveis fabricados, as linhas de 

“guarda-roupas”, “camas”, “cômodas e criados”, “sala de jantar” e “estofados”.  A 

produção diversificada proporciona para as empresas, benefícios como maior 

aproveitamento da matéria-prima, aumento do campo de trabalho para profissionais 

em design e ampliação da capacidade de atendimento às diferentes demandas de 

mercado. No entanto, percebe-se que a maioria das empresas fabrica uma mesma 

linha de produtos, competindo entre si, principalmente por meio dos preços. Isto 

resulta no baixo nível de beneficiamento das economias de escala externa, 

derivadas da especialização. O polo moveleiro de Ubá e região apresenta 

economias de escala internas, obtidas pela verticalização de suas atividades 

(SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDÚSTRIAS DE MARCENARIA DE UBÁ – 

INTERSIND, 2004). 

 As indústrias de móveis de Ubá e região são constituídas desde micro e 

grandes empresas, conforme classificação por número de funcionários, e são 

essencialmente de capital nacional. Existe também, a predominância de 

microempresas, constituindo 65% e possuindo até 19 funcionários. As pequenas 
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empresas que têm de 20 a 99 funcionários, correspondem a 30% do setor moveleiro 

da região (ABIMÓVEL, 2004; IEL-MG/GETEC, 2005, citados por SILVA et al., 2005). 

 

2.2.1 Estrutura atual do arranjo produtivo de Ubá, MG 
 

 O polo moveleiro de Ubá é estruturado atualmente de acordo com os 

principais itens elencados a seguir: 

 

Grupo 1 – Fabricantes de móveis chapeados e pintados 

 O grupo 1 é formado por aproximadamente 50 empresas, de pequeno, médio 

e grande porte. Trabalham com a fabricação de móveis chapeados e pintados com 

tinta de rápida secagem. Fabricam produtos padronizados – dormitórios em geral, 

salas, estantes e móveis de escritório – voltados para as classes populares e, em 

seu processo produtivo, não há a fase de montagem de móveis.  

 As empresas que integram este grupo possuem investimento alto em 

tecnologia de ponta e trabalham com mão de obra mais qualificada, voltada para 

operações em máquinas tecnologicamente avançadas. O ganho obtido por estas 

empresas está associado a preços baixos e a maiores volumes de produção e 

venda, compensados por economia de escala. A estratégia das empresas é 

minimizar os custos pela adoção de inovações tecnológicas em produto, tecnologia 

de produção e processos de produção. 

 De acordo com Mendonça (2008), a produção dos móveis é realizada em 

série e de forma rápida, em que são exigidos máquinas e equipamentos específicos 

e mão de obra qualificada. Essas empresas fabricam móveis desmontados e 

pintados, e é exigido controle mais rigoroso das peças que saem delas. Nesse grupo 

de firmas, a única coisa terceirizada são os kits que acompanham os móveis como 

parafusos, puxadores, ruelas e outras peças utilizadas na montagem dos móveis.   

Grupo 2 – Fabricantes de móveis em madeira maciça e chapas 

 Esse grupo é formado por firmas que fabricam móveis na linha de marcenaria, 

que conjugam madeira maciça com chapeado (MDF e, ou, aglomerado). Sua 

produção é formada de salas de jantar, estofados e móveis em estilo. Tem por 
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característica adotar estilos e designers mais trabalhados e o seu processo 

produtivo requer tempo maior de produção. 

 Estas firmas utilizam como matéria-prima básica o chapeado e a madeira 

maciça. No processo produtivo, a chapa é direcionada ao setor de corte e, depois de 

cortada, as peças seguem para o setor de prensagem, onde são acrescentadas, 

coladas a essas peças, casca de madeira comprada. Em seguida, são levadas para 

o trabalho de usinagem. Quanto à madeira maciça, essa entra no processo de 

produção em outro setor de corte, sendo encaminhada para a usinagem e lixação. 

Na fase de montagem do móvel, há o encontro destes processos. Com o móvel 

montado, esse é encaminhado às etapas de lixação, aplicação de fundo e aplicação 

de verniz. O móvel é embalado após a secagem do verniz ocorre, em muitos móveis, 

a colocação de acessórios nessa última fase de embalagem. 

 As empresas desse grupo demandam menor investimento, menos tecnologia 

e maior trabalho de marceneiros se comparadas com as do Grupo 1. Os móveis 

destas empresas são mais caros no mercado, pois são direcionados a segmentos 

que demandam peças mais estilosas e com maior valor agregado (MENDONÇA, 

2008). 

Grupo 3 – Fabricantes de móveis tubulares 

 O grupo é formado de aproximadamente 30 microempresas que produzem 

móveis padronizados tubulares como camas, estofados, móveis de escritório etc. 

São móveis que atendem a classes populares. O processo de fabricação desses 

móveis inicia-se quando a matéria-prima é inserida no processo de produção e 

termina quando os produtos são pintados e embalados para a venda. Não envolve a 

fase de montagem. 

 A produção do polo tem como principal destino Minas Gerais, seguido por Rio 

de Janeiro e Espírito Santo. Algumas empresas exportam e outras se encontram em 

processo de capacitação e planejamento para exportação. A inserção dos produtos 

do Arranjo Produtivo de Ubá e região no contexto internacional tem contribuído para 

o bom desempenho da balança comercial mineira (SILVA et al., 2005; FEDERAÇÃO 

DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FIEMG, 2013). 
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 Segundo o Centro Gestor de Inovação Moveleiro – CGI (2013), de um 

universo de mais de 350 empresas de móveis que integram o APL de Ubá, somente 

17 empresas exportam ou já exportaram. Das empresas exportadoras, apenas três 

possuem receita anual superior a um milhão de dólares das vendas externas (MDIC, 

2012). As vendas do polo moveleiro de Ubá no mercado externo representam 31% 

das exportações do setor de móveis de Minas Gerais. Entretanto, as exportações de 

móveis do Estado de Minas Gerais correspondem a 2% do total exportado pela 

indústria moveleira nacional, o que significa que as exportações do polo moveleiro 

de Ubá não chegam a 1% do total das vendas externas do setor (FEIRA 

INTERNACIONAL DE MÁQUINAS, MATÉRIAS-PRIMAS E ACESSÓRIOS PARA A 

INDÚSTRIA MOVELEIRA – FIMMA, 2013). 

 As exportações desse polo são pequenas em volume, em relação a outros 

polos, e também pouco diversificadas. 

 O principal mercado do APL de Ubá no exterior é o continente africano que, 

em 2012, representou 74% das exportações desse polo moveleiro. Angola 

demandou 48,5% do total das exportações. A participação significativa desse país 

nas exportações se deve pela afinidade cultural e linguística com o Brasil e, também, 

por ser um mercado menos exigente comparado a outros países desenvolvidos, o 

que se aplica a outros países africanos (MDIC, 2012). 

 

2.2.2 Impactos das empresas do polo moveleiro de Ubá, MG 
 

 O setor moveleiro tem enfrentado alguns fatores críticos em seu processo de 

produção como grande volume e diversidade dos resíduos gerados e manejo 

inadequado desses materiais. 

 No setor moveleiro, as principais questões e desafios socioambientais estão 

centralizados em meio ambiente, saúde do trabalhador e capacitação da mão de 

obra (chão de fábrica e gestores). 

 Para Barros (2003), em se tratando de meio ambiente, a indústria moveleira 

ainda não tinha manifestado interesse no aproveitamento de resíduos e na sua 

redução. 
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 Essa indústria tem enfrentado alguns desafios quando se trata da área 

ambiental. Por isto, podem ser citados dois desses desafios: assegurar o 

fornecimento de matéria-prima de qualidade; e dar destino correto aos resíduos 

oriundos da produção de móveis. 

 Em relação ao primeiro desafio, o de assegurar o fornecimento de matéria-

prima, o polo moveleiro de Ubá tem enfrentado dificuldades em conseguir, na região, 

uma matéria-prima de qualidade e certificada. Isso faz com que a indústria moveleira 

tenha que importar a matéria-prima de outras regiões. 

 O segundo desafio enfrentado pelas pequenas e médias empresas refere-se 

à destinação dos resíduos oriundos da produção de móveis. No setor moveleiro, a 

expressiva quantidade de insumos e matérias primas utilizadas pelas fábricas tem 

gerado grande variedade e quantidade de resíduos. Os resíduos sólidos são 

consequência da transformação da madeira maciça ou painéis de madeira 

reconstituída (MDF, aglomerado e compensado). Na FIGURA 8, pode-se observar o 

fluxograma do processo produtivo de móveis de madeira, identificando os resíduos e 

suas fontes geradores. 
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Figura 8 – Fluxograma o processo produtivo de móveis de madeira 

 
Fonte: Farage (2009). 

 De acordo com Farage (2009), os resíduos originados da transformação da 

madeira podem se classificar da seguinte forma: aparas (pedaços maiores do corte 

da madeira ou do painel), cavacos (partículas com dimensões máximas de 50 x 20 

mm), os cepilhos ou maravalhas (resíduo com mais de 2,5 mm), serragem 
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(partículas de madeira provenientes do uso de serras, com dimensões entre 0,5 e 

2,5 mm) e, também, o pó (resíduos menores que 0,5 mm). 

 De acordo com Silva et al. (2005), foi identificada grande diversidade de 

resíduos gerados no polo moveleiro de Ubá como solvente sujo; borra de cabine de 

pintura, latas vazias de produtos químicos (tintas, vernizes etc.); tambor vazio de 

produtos químicos (solventes, colas etc.); lâmpadas UV; lixa usada; aparas de metal; 

tecido; lama de fosfato; borra plástica; estopas; tinta em pó; espuma; borracha; 

plástico; e papelão. 

 

 Ainda de acordo com Silva et al. (2005), mais de 90% do total de resíduos 

gerados em fábricas de móveis do polo moveleiro de Ubá são representados por 

madeira maciça e painéis reconstituídos. Percebeu-se que há grande deficiência em 

relação ao controle e gerenciamento desses resíduos, constatando que a sua 

disposição é realizada aleatoriamente, ou seja, pela sua queima a céu aberto e 

doação ou venda a terceiros, sem nenhum controle sobre quantidade e disposição 

final. 

 As fábricas do polo moveleiro de Ubá trazem consigo um expressivo passivo 

ambiental resultante de suas atividades, principalmente em razão do descarte 

inadequado de resíduos sólidos, sobretudo de madeira e seus derivados (painéis de 

aglomerados, MDF e compensados). 

 O processo de identificação dos pontos de geração dos resíduos em uma 

fábrica de móveis é fundamental para sua quantificação e classificação dos 

mesmos. Isso porque se torna essencial a implantação de programas e sistemas de 

segregação e controle dos resíduos gerados, de acordo com os Sistemas de Gestão 

Ambiental (SGA). 

 A interação das atividades de uma empresa com o ambiente natural gera 

como resultado o impacto ambiental. Esse impacto pode assumir natureza positiva 

ou negativa (degradação ambiental e riscos à saúde pública). De acordo com Moura 

(2008), os elementos das atividades de uma empresa constituem um aspecto 

ambiental quando estes apresentam grande interação com o ambiente, no que tange 
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à utilização dos recursos naturais, bem como os resíduos, efluentes e emissões 

atmosféricas resultantes do processo fabril. 

 Alguns pontos relacionados ao gerenciamento dos aspectos ambientais são 

destacados por Assumpção (2007), como:  

− Monitoramento constante dos aspectos ambientais relacionados a produtos, 

serviços e atividades de uma organização. 

− Determinação de medidas para a identificação, o controle e a contingência dos 

riscos inerentes aos aspectos ambientais relacionados a determinados produtos 

ou serviços. 

− Treinamento e conscientização ambiental contínuo para os funcionários da 

organização, especialmente sobre os aspectos ambientais relacionados às suas 

atividades/funções. 

− Identificação e aquisição de tecnologias de controle e prevenção de poluição, a 

fim de eliminar ou evitar potenciais riscos ao meio ambiente. 

 Com relação aos principais aspectos ambientais em uma fábrica de móveis, 

podem-se citar: 

− Emissões atmosféricas de pó de madeira maciça e painéis reconstituídos (MDF, 

aglomerado e compensado). 

− Emissões atmosféricas de gases e vapores orgânicos (tintas, vernizes, solventes 

etc.).  

− Efluentes das cabines de pintura. 

− Efluentes das linhas de pintura (solvente sujo).  

− Resíduos sólidos de matéria-prima e insumos (serragem e aparas de madeira, 

vidro, metal, plástico, papel e papelão, tecido etc.).  

 Nesse contexto, torna-se importante, no âmbito da produção moveleira, a 

existência de um controle e gerenciamento de resíduos sólidos industriais 

precedidos de um diagnóstico completo das atividades da indústria. O propósito é 

identificar os produtos finais fabricados; as matérias-primas e os insumos utilizados; 

bem como a classificação dos resíduos gerados na produção. A classificação dos 

resíduos gerados serve de subsídio para tomada de decisões quanto às formas 

adequadas de acondicionamento, transporte e disposição final. Deve-se classificar o 

resíduo conforme a sua periculosidade, de acordo com sua constituição química. 
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 De acordo com a (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ABNT NBR 

10004 (2004), os resíduos sólidos e semi sólidos resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 

como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 

técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

 A classificação dos resíduos envolve a identificação do processo ou atividade 

que lhes deu origem e de seus constituintes e características e a comparação destes 

constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao 

meio ambiente é conhecido (ABNT NBR 10004, 2004). 

 Para os efeitos desta Norma, os resíduos são classificados em: 

a) Resíduos classe I – Perigosos; 

b) Resíduos classe II – Não perigosos; 

- resíduos classe II A – Não inertes. 

- resíduos classe II B – Inertes. 

 Os Resíduos Classe I – Perigosos são aqueles que apresentam 

periculosidade, ou seja, característica apresentada por um resíduo que, em função 

de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, pode apresentar: 

a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices; 

b) risco ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. 

 Tem-se, também, o resíduo perigoso de fontes não específicas, como o 

exemplo aplicado ao estudo de caso: resíduos e lodos de tinta proveniente da 

pintura industrial (considerado tóxico). 

 Os Resíduos Classe II – Não Perigosos são: resíduos de madeira, de 

materiais têxteis, de restaurantes (restos de alimentos), sucata de metais ferrosos, 

sucata de metais não ferrosos, resíduos de papel e papelão, resíduos de plástico 

polimerizado, resíduos de borracha, bagaço de cana, areia de fundição e outros 

resíduos não perigosos. 
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 Os Resíduos Classe II A – Não inertes, são aqueles que não se enquadram 

nas classificações de resíduos classe I – Perigosos ou de resíduos classe II B – 

Inertes, nos termos desta Norma. Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter 

propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em 

água. 

 Os Resíduos Classe II B – Inertes, são quaisquer resíduos que, quando 

amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10004, e 

submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à 

temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

 Também, é importante para o gerenciamento dos resíduos provenientes do 

setor industrial a sua segregação. Os resíduos devem ser separados de acordo com 

suas características. 

 Para Nahuz (2005), o maior desafio enfrentado pelo setor moveleiro está 

relacionado à grande diversidade de matérias-primas e insumos utilizados. Ainda 

segundo o autor, aproximadamente 95% das fábricas de móveis no Brasil não 

possuem programas e sistemas de gestão ambiental, o que evidencia o grande 

déficit do setor em relação ao controle e gerenciamento dos potenciais impactos 

causados ao meio ambiente. 

 De acordo com Silva (2005), nas fábricas de móveis do polo moveleiro de 

Ubá, há ausência no que se refere à segregação dos resíduos gerados. Isto tem 

tornado os processos de reciclagem e reaproveitamento mais onerosos. 

 Uma preocupação também em questão, na produção de móveis, está 

relacionada não somente ao controle sobre a exploração da madeira, mas também 

em relação a alguns outros pontos que devem ser considerados, como a poluição do 

ar em razão do uso de adesivos e materiais de acabamento, dos resíduos de água e 

dos resíduos perigosos e de madeira. 

 Os adesivos usados na colagem de algumas peças e na aplicação de 

revestimentos, durante a produção dos móveis, contêm solventes que são liberados 
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no ar, provocando danos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente. Compostos 

Orgânicos Voláteis (VOC), que são considerados altamente perigosos para a saúde 

do trabalhador e para o meio ambiente (ENVIRONMENTAL GUIDELINES, 2003). 

 De acordo com Freeman (1995), 70% das emissões de VOC ocorrem nas 

cabines de pintura. Quanto à utilização da madeira, o uso de preservativos e 

acabamentos nela, para a produção de móveis pode resultar na geração de águas 

residuárias e com o aumento da concentração de substâncias tóxicas, que requer a 

limpeza e a reciclagem da água utilizada nos processos. 

 Na indústria moveleira, o impacto ambiental ocorre em todo o processo. Por 

isto, há a necessidade da utilização de medidas mitigadores, de acordo com as 

instruções ressaltadas por Pereira (2003): 

− Aquisição da matéria-prima: identificar a procedência da matéria-prima, para que 

não haja danos ao ecossistema. 

− Transformação do material: minimizar o uso de energia e produção de resíduos e 

verificar a toxidade dos adesivos utilizados em painéis principalmente por causa 

dos resíduos gerados. 

− Fabricação do móvel: reduzir o gasto de energia e água; diminuir as perdas de 

material e geração de resíduos, além de verificar a possibilidade de se utilizar o 

mínimo de substâncias danosas ao meio ambiente. 

− Distribuição: produzir móveis desmontáveis que reduzam o volume, podendo 

assim transportar mais peças por viagem, diminuindo a poluição atmosférica. 

− Uso: não usar substâncias tóxicas que prejudiquem o usuário. 

− Pós-uso: quando o móvel for descartado não deve causar efeitos danosos ao 

solo, ao ar e à água por uso indevido de substâncias tóxicas.   

 De acordo com Silva (2005), foi realizado um estudo sobre um levantamento 

censitário/tecnológico feito pela QUASO – Assessoria em Informação, com 

participação do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário e Artefatos de 

Madeira de Juiz de Fora (SIM), do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de 

Marcenaria de Ubá e Região (INTERSIND), do Serviço de Apoio à Micro e Pequena 

Empresa (SEBRAE-MG) e da FIEMG/SENAI, em 2000, que identificou que o destino 

dos resíduos não era considerado como dificuldade para 93,2% das empresas 

estudadas. Constatou-se que, para a maioria das empresas os resíduos não são 
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tratados como um problema. De acordo com os levantamentos realizados pela 

FIEMG, as questões ambientais têm sido deixadas de lado por grande parte das 

empresas de Ubá e região. 

 Observou-se que a maioria das empresas não detém um sistema de gestão 

ambiental adequado, ou seja, o gerenciamento ambiental é incipiente. De acordo 

com Silva (2005), não há, no polo moveleiro de Ubá, um sistema integrado de 

gerenciamento de resíduos sólidos. Apenas algumas empresas realizam, de forma 

correta, a destinação dos resíduos sólidos. 

 Nos últimos anos, o INTERSIND, a FIEMG, o SEBRAE e a FEAM 

desenvolveram projetos e iniciaram trabalhos de mobilização, sensibilização e 

licenciamento ambiental das empresas. 

 De acordo com a FIEMG (2013), o INTERSIND e os parceiros estão 

trabalhando no processo de implantação de uma Unidade Piloto de Tratamento e 

Reciclagem de Resíduos Industriais Sólidos e de uma Estação de Tratamento de 

Efluentes Líquidos do polo moveleiro de Ubá. Nessas unidades, realizar-se-ão 

algumas atividades como classificar os resíduos sólidos industriais gerados no polo; 

e propor um gerenciamento integrado dos resíduos gerados, bem como a criação de 

um canal de negociação dos resíduos entre as empresas. 

 A minimização dos resíduos é uma das estratégias de gestão ambiental com 

embasamento no conceito da “Produção Mais Limpa”, que busca alcançar alguns 

pontos importantes como redução no consumo de energia, uso racional dos 

recursos e diminuição dos impactos ambientais negativos, atingindo a 

sustentabilidade nos sistemas produtivos (ULIANA, 2005). 

 De acordo com Silva et al. (2005), o quantitativo médio dos resíduos sólidos 

gerados no polo moveleiro de Ubá, MG, pode ser observado na TABELA 3. 
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Tabela 3 – Quantitativo médio dos resíduos sólidos do polo moveleiro de Ubá, MG 
 

Resíduo Unidade Quantitativo médio 

   

Serragem (1) 
m3/mês 
t/dia 

2.791 
28,5 

Aparas de madeira (2) 
m3/mês 
t/dia 

1.942 
66,2 

Pó de madeira 
m3/mês 
t/dia 

26 
0,2 

Borra de lavagem L/mês 15.523 
Borra de cabine de pintura kg/mês 21.760 
Latas un/mês 10.553 
Tambor un/mês 279 
Lâmpadas UV un/mês 136 
Lixa un/mês 53.113 
Aparas de metal kg/mês 3.794 
Tecido kg/mês 4.015 
Lama de fosfato kg/mês 247 
Borra plástica kg/mês 600 
Estopas kg/mês 355 
Lodo galvanoplastia kg/mês 75 
Pó ardósia kg/mês 50 
Refeitório kg/mês 1.270 
Tinta em pó kg/mês 13 
Resíduo da marmoraria kg/mês 50 
Espuma kg/mês 200 
Percinta kg/mês 900 
Resíduos da pintura do papelão kg/mês 2.000 
Borracha placa/mês 1 
Plástico kg/mês 11.505 
Papelão kg/mês 48.085 
   
Fonte: adaptado de Silva et al. (2005). 
(1) A conversão foi feita adotando-se o valor de 225 kg/m3. 
(2) A conversão foi feita adotando-se o valor de 750 kg/m3. 
 

 

 De acordo com a TABELA 3, os resíduos que são gerados em maior 

quantidade são a serragem e aparas de madeira, considerando também a borra de 

lavagem de máquinas e a borra da cabine de pintura. 

 Com relação ao destino final desses resíduos, pode-se verificar, de acordo 

com a FIGURA 9, que as aparas de madeira são mais utilizadas em fornos de 

olarias e que o uso da serragem é maior em granjas de frango. Em se tratando das 

borras de lavagem de máquinas e a de cabine de pintura, parte delas é disposta no 
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lixão municipal. Observa-se ainda que, há uma parte dos resíduos sobre os quais 

não foram informados os destinos. 

 

Figura 9 – Destino final de alguns resíduos do polo moveleiro de Ubá, MG 
 

 
Fonte: Adaptado de Silva et al. (2005). 

 

 

 Segundo Hinz et al. (2007), o grande consumo de recursos naturais tem 

trazido como consequência a escassez da água, a perda da biodiversidade, o 

aumento da poluição e a mudança climática no planeta. Diante desta realidade, 

muitas empresas vêm empregando estratégias como um gerenciamento adequado 

para a utilização dos recursos naturais. Com isso, muitas pessoas e empresas têm 

buscado um desenvolvimento sustentável com a utilização de tecnologias limpas, as 

mudanças de padrões de produção e consumo, o reuso, o reaproveitamento e as 

outras formas de reduzir a pressão sobre o consumo de matérias-primas e 

reduzindo, assim, os impactos negativos ao meio ambiente.  

 De acordo com Delavy (2009), várias ferramentas estão sendo desenvolvidas 

e implementadas no sentido de auxiliar o empresário a ter uma produção mais 

eficiente e uma geração mínima de resíduos e poluição. 

 Nesse novo paradigma as organizações produtivas podem utilizar várias 

ferramentas ambientais como Produção Mais Limpa que visa o gerenciamento de 

resíduos pela viabilidade técnica, econômica e ambiental do processo; Análise do 
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Ciclo de Vida que gerencia desde o início do processo a destinação final; 

Ecoeficiência; Ecodesign; e Método GAIA (MIRANDA et al., 2011).    

 

2.3 A produção mais limpa: uma abordagem preventiva no setor industrial 

 

 Num contexto socioeconômico vigente, pode-se considerar que o setor 

produtivo é um dos maiores responsáveis pelo somatório das causas dos problemas 

ambientais. O setor empresarial possui lugar de destaque no processo de 

degradação dos ecossistemas naturais. Por isso, assume a função de encontrar 

soluções para os problemas ambientais gerados nas suas atividades produtivas 

juntamente com a busca de um desenvolvimento sustentável (SOUZA, 2004). 

 Atualmente, a sociedade tem cobrado das empresas, de vários setores 

produtivos, uma postura, práticas que sejam social e ambientalmente responsáveis 

para a promoção do desenvolvimento sustentável (FLAVIN et al., 2002). 

 Muitas empresas já têm se mobilizado para obter a conciliação entre o lucro 

da empresa canalizado em direção à sustentabilidade. Essas têm utilizado várias 

estratégias comerciais para eliminar ou minimizar seu impacto sobre o meio 

ambiente. Elas têm verificado que a geração de resíduos e de poluição é resultado 

de ineficiência no processo produtivo, e não subproduto inevitável desses 

processos. As empresas podem repensar a razão de sua existência de forma que 

minimize seu impacto no meio ambiente (BROWN et al., 2001). 

 Vale ressaltar que um fator que tem influenciado o comportamento 

econômico, social e ambiental das empresas é o crescimento e a representatividade 

de consumidores ambientalmente responsáveis, os quais buscam o “consumo 

sustentável”, que, de acordo com Mazzini (2006) pode ser considerado “uma forma 

de consumo que prevê o fornecimento de produtos e serviços dentro dos princípios 

do desenvolvimento sustentável”. 

 O consumo sustentável tem exigido uma alteração nos padrões de consumo, 

visando à redução dos impactos ambientais em todo o ciclo de vida do produto ou 

do serviço, o que implica na redução do consumo de recursos naturais, na utilização 

de substâncias tóxicas e na minimização da geração de resíduos. 
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 Nesse contexto, com as novas exigências tanto no mercado interno quanto no 

externo, as empresas, principalmente as exportadoras, estão sendo obrigadas a 

reduzirem seus custos de produção, a aumentarem a eficiência nos processos 

industriais, a melhorarem a qualidade dos produtos e as condições de trabalho dos 

funcionários e a levarem em consideração os fatores socioambientais. De acordo 

com Almeida (2002), um dos principais motivos que levam as empresas a adotar os 

princípios do desenvolvimento sustentável é a necessidade de sobrevivência no 

mercado globalizado. 

 Ainda de acordo com Almeida (2002), existem quatro ferramentas que as 

organizações podem utilizar para implementar a ecoeficiência em seus processos 

produtos: gestão ambiental – utilização de modelos de gestão ambiental disponível 

como ISO 14.000 e ECO-Management and Audit Scheme-EMAS; certificação 

ambiental dada a processos produtivos ou a produtos, com rótulos ambientais, selos 

verdes, com o propósito de informar às partes interessadas a adequação ambiental 

dos processos e produtos certificados; análise do ciclo de vida, por meio do 

ecodesign, assegura melhor desempenho ambiental ao longo de toda a vida útil do 

produto, desde a obtenção das matérias-primas até o descarte, ao final do uso; e 

“Produção Mais Limpa”. 

 Segundo Barbieri (2006), o conceito de “Produção Mais Limpa” (P+L) tem 

origem nas propostas que surgiram estimuladas pela Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972. Surge a partir 

daí o conceito de tecnologia limpa (clean tecnology), em que as tecnologias de 

produção deveriam atingir três propósitos distintos e complementares: lançar menos 

poluição ao meio ambiente, gerar menos resíduos e consumir menos recursos 

naturais. 

 Nesse contexto de mudanças nos padrões de produção e de consumo, em 

nível mundial, surge a metodologia de P+L como ferramenta viável para se atingir 

um desenvolvimento sustentável. A aplicação dessa metodologia resulta na 

diminuição do consumo de matérias-primas, de água e energia e da geração de 

rejeitos do processo industrial e dos serviços, possibilitando a redução de 

investimentos com tratamento e destinação dos resíduos sólidos e efluentes 

gerados. Essa aplicação possibilita a redução dos custos de produção. 
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2.3.1 A metodologia da produção mais limpa 
 

 A Produção Mais Limpa surge como uma ferramenta de grande importância 

para as organizações, pois, por meio dela, pode-se fazer o uso de ações proativas 

como intervenções no processo produtivo e alteração no comportamento dos 

funcionários, podendo ser adotada nos mais diversos setores produtivos e muitas 

vezes sem a necessidade de investimento. 

 De acordo com Barbieri (2006), a Produção Mais Limpa ou P+L “é uma 

estratégia ambiental preventiva aplicada a processos, produtos e serviços para 

minimizar os impactos sobre o meio ambiente”. 

 Esse modelo de produção está sendo desenvolvido desde a década de 1980, 

pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela 

Organização das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial (ONUDI) com o 

propósito de instrumentalizar o conceito e as práticas do desenvolvimento 

sustentável. Para Barbieri (2004), a origem do conceito de tecnologias limpas dá-se 

às propostas estimuladas pela Conferência de Estocolmo, em 1972, em que havia 

três propósitos básicos: lançar menos poluição ao meio ambiente, gerar menos 

resíduos e consumir menos recursos naturais. 

 A Produção Mais Limpa surgiu com o objetivo de otimizar a produção em 

razão da redução do consumo de matérias e de insumos, assim como de perdas de 

processo levando a ganhos financeiros para o empreendedor (PNUMA, 1994 citado 

por SILVA, 2009). 

 Esse conceito foi criado para atender às recomendações do Relatório de 

Brundtland, que visava atender às necessidades presentes sem colocar em risco as 

necessidades das gerações futuras. Pode-se afirmar que surgiu como um novo 

modelo de industrialização, com base na conciliação do crescimento econômico e 

social da indústria, sem, porém degradar o meio ambiente utilizando como critérios o 

uso eficiente de recursos não renováveis e a conservação dos recursos renováveis 

(BARBIERI, 2006). 

 Com base em Lemos (2001), na década de 1990 surgiram várias iniciativas 

de ONGs relacionadas às discussões no intuito de se buscarem metodologias, 



52 

 

 

propostas que mantivessem a produção de bens e serviços de forma sustentável, 

sem colocar em risco a produtividade da empresa. Surge então, em 1990, criada 

pela ONG Greenpeace, a organização ambientalista sem fins lucrativos, com 

abordagem de Produção Limpa (Clean Production) ou PL. 

 Com o propósito de atender à solicitação feita na Resolução 37 da PNUMA e 

da Agenda 21, em promover a aplicação da metodologia da P+L em países em 

desenvolvimento e nas economias em transição, a UNIDO, juntamente com a 

PNUMA, estabeleceu, em 1994, o programa de criação dos Centros Nacionais de 

Produção Mais Limpa (National Cleaner Production Center – NCPC) (COMPANHIA 

DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CETESB, 2002). 

 Afirma-se que a P+L surgiu com a criação desse programa, que teve a 

finalidade de buscar soluções para o problema da poluição ambiental e trabalhar 

com o foco em atividades de prevenção da poluição. Esse programa teve o apoio 

dos Governos da Suíça e Áustria e o financiamento de outros países como Noruega, 

Itália, Eslovênia, República Tcheca, Espanha, Dinamarca e Holanda. O UNIDO e o 

PNUMA, com a ajuda desses países, expandiram o programa para 47 países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (UNIDO, 2013).   

 O PNUMA tem como responsabilidade desenvolver e disseminar os conceitos 

e estratégias; disponibilizar materiais didáticos e ferramentas sobre a P+L; dar 

orientação política e participar das reuniões anuais dos “Centros Nacionais” (UNIDO, 

2013). 

 De acordo com CETESB (2002), os centros nacionais de P+L têm a missão 

de divulgar a metodologia da P+L e de capacitar mão de obra local. Os serviços 

oferecidos pelos centros podem ser divididos em sensibilizar sobre benefícios e 

vantagens da P+L; capacitar consultores e desenvolver as capacidades locais em 

P+L; assistir tecnicamente em P+L as empresas, de qualquer segmento de 

atividade, principalmente na área de diagnóstico ambiental, melhoria de saúde 

ocupacional, eficiência energética e implantação de Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA); apoiar na elaboração de projetos de financiamento em P+L; disseminar 

informações em P+L; e disponibilizar aos governos locais aconselhamento em 

políticas públicas voltadas à P+L. 



53 

 

 

 O NCPC no Brasil, denominado de Centro Nacional de Tecnologias Limpas 

(CNTL) localiza-se no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 

Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul. A função para o CNTL é de facilitar a 

disseminação e implementação do conceito de P+L em todos os setores produtivos, 

bem como promover a difusão dos estudos de “casos de sucesso de P+L”. Além 

disto, promover cursos de formação de consultores em P+L (SERVIÇO NACIONAL 

DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-RS, 2003a). 

 De acordo com Massote (2010), as ações desenvolvidas no Brasil são 

resultado de uma adaptação do programa da UNIDO/PNUMA e da experiência da 

Consultoria Stenum, da cidade de Graz, na Áustria. O PNUMA e a UNIDO 

apresentam a P+L como “uma estratégia ecoeficiente preventiva capaz de promover 

a sustentabilidade no setor industrial” (UNIDO, 1995). 

 A partir de 27 de novembro de 2003, o Governo Federal brasileiro passou a 

adotar como base a Declaração Internacional Sobre Produção Mais Limpa da ONU, 

para implantar as políticas de incentivo aos programas de P+L, reconhecendo a 

importância do país em adotar práticas de produção e consumo sustentáveis 

(CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL – CEBDS, 2010b). 

 De acordo com a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) (2013), 

essa Federação possui o Núcleo de Produção Mais Limpa, que oferece apoio às 

indústrias que tenham interesse em implementar a metodologia. São oferecidos 

cursos, treinamentos, manuais/guias de implementação de P+L de alguns setores 

industriais. 

 Em 2003, o CNTL/SENAI-RS, juntamente com o PNUMA e a UNIDO, 

publicou um manual técnico simplificado: “Implementação de Programas de 

Produção Mais Limpa” (SENAI-RS, 2003a). 

 Foram publicados cinco manuais da “Série Manuais de Produção Mais Limpa” 

pelo CNTL/SENAI-RS, o PNUMA e a UNIDO: 

− Cinco Fases da Implantação de Técnicas de Produção Mais Limpa (SENAI-RS, 

2003b). 

− Diagnóstico Ambiental e de Processo (SENAI-RS, 2003c). 
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− Estudo de Viabilidade Econômica (SENAI-RS, 2003d). 

− Indicadores Ambientais e de Processo (SENAI-RS, 2003e). 

− Documento Geral – Programa de Produção Mais Limpa (SENAI-RS, 2003f). 

 A CETESB e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 

nos últimos anos, têm desenvolvido Guias Ambientais de P+L com o propósito de 

incentivar e orientar a adoção de ações de P+L nos diversos setores produtivos. De 

acordo com CETESB (2010), esses guias contêm descrição dos processos, 

principais impactos ambientais e medidas de P+L aplicáveis entre outros: papel e 

celulose, tintas e vernizes, abate de suínos e bovinos, cervejas e refrigerantes, 

dentre outros. 

 Em 1991, foi elaborado pelo PNUMA e pela UNIDO o manual Audit and 

Reduction Manual for Industrial Emissions and Wastes (UNIDO/UNEP, 1991) com 

base no Programa de Produção Mais Limpa (Cleaner Production Programme) 

destinado a profissionais das indústrias, consultores e autoridades governamentais 

com interesse em melhorar as relações entre a indústria e o meio ambiente. 

 De acordo com Madruga (2000), a P+L tem como foco principal a atenção ao 

processo e ao produto, em que sejam utilizados recursos naturais renováveis não 

causadores de danos ao meio ambiente. O processo é caracterizado pelo uso 

eficiente de fontes de matéria-prima renovável, energia. O produto é caracterizado 

pela durabilidade de sua vida útil, reutilização e materiais recicláveis. Ainda de 

acordo com o autor, a modificação do processo torna-se necessária quando a 

geração de resíduos pode ser minimizada na fonte, que pode ser feito pelas técnicas 

que buscam melhoria nos processos produtivos, adoção de nova tecnologia e 

substituição de matéria-prima. 

 Nesse contexto, segundo Barbieri (2006), a P+L envolve produtos e 

processos, em que uma sequência de prioridades deve ser seguida: “prevenção, 

redução, reuso e reciclagem, tratamento com recuperação de materiais e energias, 

tratamento e disposição final”. 

 De acordo com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS, 2006), a Produção Mais Limpa pode ser aplicada a processos 

de produção, aos produtos e, também, a vários tipos de serviços. Com relação aos 
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processos produtivos, a P+L está relacionada à economia de matéria-prima, água e 

energia; eliminação do uso de materiais tóxicos; e redução da quantidade e toxidade 

dos resíduos e suas emissões. Tratando-se dos produtos, a P+L tem por intuito 

obter a redução dos impactos ambientais à saúde e segurança, ao longo de todo o 

ciclo de vida dos produtos; ou seja, desde a matéria-prima, os processos de 

fabricação, o uso do produto até o descarte final. Para os serviços, a metodologia 

tem por intuito incorporar a preocupação por questões ambientais, no processo que 

se dá desde a concepção do projeto até a entrega ou execução dos serviços. 

 Ao adotar a metodologia da P+L em uma organização, o intuito é buscar 

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

pipe por meio de modificações no processo produtivo focadas na prevenção e no 

controle de poluição na fonte (SILVA; MEDEIROS, 2006). 

 Na abordagem tradicional, as primeiras ações são mais voltadas para a 

disposição dos resíduos ou o seu tratamento. Já a abordagem lógica privilegia as 

soluções voltadas para a prevenção e minimização, em que as empresas possam 

atuar na fonte geradora, buscando alternativas que resultem na não geração dos 

resíduos, redução ou reciclagem interna e externa. 

 Essa abordagem contribui e muito para a solução do problema ambiental, 

pois exige mudança no processo produtivo e, ou, a implementação de novas 

tecnologias. Permite que haja redução permanente dos custos, acrescentando 

ganhos ambientais, econômicos e de saúde ocupacional. No QUADRO 2, é possível 

perceber a diferença entre as duas abordagens. 
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Quadro 2 – Técnicas de fim-de-tubo e a produção mais limpa 
 

 
Fonte: SENAI-RS (2003a) 
 

A P+L baseia-se em uma metodologia de auditoria de geração de resíduos, 

efluentes e energia; apresenta ferramentas de avaliação de fluxos de material e de 

energia nos processos produtivos e tem caráter preventivo, objetivando a redução 

ou eliminação dos resíduos e efluentes. 

 A metodologia P+L tem como principal foco de trabalho, dentro das fábricas, 

identificar oportunidades de diminuição de poluição na fonte geradora. A preferência 

por técnicas preventivas tem se tornado uma opção mais inteligente e de uma 

eficiência econômica e ambiental, tendendo mais ao conceito e aos princípios do 

desenvolvimento sustentável (SILVA; MEDEIROS, 2006). 

 

 Neste modelo de produção, em que se utiliza a P+L, são agregadas ao 

processo a prevenção e responsabilidade, resultando em reciclagem interna, boas 

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

do produto. Na FIGURA 10, tem-se a ilustração da sequência de técnicas utilizadas 

no modelo de produção considerado. 
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Figura 10 – Níveis de atuação da P+L 

 
Fonte: Centro Nacional de Tecnologias Limpas – CNTL (2001). 
 
 
 De acordo com o que foi apresentado na FIGURA 10, percebe-se que a 

metodologia de P+L é operacionalizada por níveis de atuação direcionados para as 

estratégias de prevenção e minimização de resíduos. O foco da P+L é prevenir 

quanto à geração de resíduos e emissões, como pode ser verificado no nível 1. Os 

resíduos gerados que não podem ser evitados devem passar por uma reciclagem 

interna, que pode ser verificado no nível 2. Quando não for possível realizar esse 

processo, pode-se utilizar medidas de reciclagem fora da empresa, como 

apresentada no nível 3. 

− Nível 1: priorizam-se medidas que resolvam o problema na fonte geradora. Essas 

medidas podem ser: modificações no produto ou no processo de produção; 

substituição de matérias primas e insumos tóxicos. 

− Nível 2: utiliza-se a reciclagem interna, em que os resíduos podem ser 

reintegrados ao processo de produção da empresa. 

− Nível 3: Ocorre  quando há impossibilidade de se atingir os níveis 1 e 2. Neste 

nível, a reciclagem dos resíduos e efluentes deve ser realizada fora da empresa. 

 Para o PNUMA e a UNIDO, a P+L representa “uma estratégia ecoeficiente 

preventiva capaz de promover a sustentabilidade no setor industrial” (UNIDO, 1995). 

O caráter preventivo da metodologia de P+L possibilita reduzir custos com insumos 

e matérias-primas no processo industrial. No aspecto ambiental, ocorre melhoria do 

desempenho dos equipamentos e da mão de obra, que proporciona a redução dos 
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índices de resíduos e efluentes, assim como da extração dos recursos naturais, 

além de levar a utilização de embalagens e produtos ambientalmente adequados. 

No âmbito social, geram-se ganhos para a comunidade do entorno das indústrias em 

qualidade de vida e, para os trabalhadores, otimização no período de trabalho e 

ganhos com saúde e segurança. 

 Para que tais ganhos sejam contemplados, torna-se necessária a aplicação 

da metodologia P+L em todos os setores da empresa, bem como a colaboração de 

todos. São necessárias mudança de atitude por parte da empresa e que algumas 

ações sejam realizadas: exercício de gerenciamento ambiental; avaliação de opções 

tecnológicas e participação e incentivo da equipe envolvida com o Programa 

(STONE, 2006).   

 

2.3.1.1 Etapas da metodologia P+L 

 

 A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

(UNIDO) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

propuseram uma metodologia, com uma série de cinco etapas com 20 passos, para 

que a P+L pudesse ser aplicada e implantada nas organizações e empresas. As 

cinco etapas são: planejamento e organização, pré-avaliação, avaliação, estudo de 

viabilidade e implantação. 

 Na FIGURA 11, estão apresentadas as cinco fases da Produção Mais Limpa, 

extraídas da Série de Manuais de P+L publicados em 2003 pelo CNTL/SENAI-RS, 

com apoio do PNUMA e da UNIDO (SENAI-RS, 2003b). 
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Figura 11 – Principais passos para implantar a Produção Mais Limpa 

 
Fonte: SENAI-RS (2003a). 

 

Fase 1 – Planejamento e organização 

 Nessa etapa, buscam-se o comprometimento gerencial e a sensibilização da 

gerência para garantir o sucesso do Programa. O objetivo, com esta etapa, é buscar 

o comprometimento da direção, gerência e funcionários da empresa, convencendo-

os da necessidade da P+L. Pretende-se, com a sensibilização da alta direção, 

conseguir o comprometimento e a participação dessa direção para obter 

informações sobre as metas e objetivos estabelecidos; formar a equipe de P+L; 

identificar e analisar as fontes de informação; garantir recursos financeiros e 

humanos; e identificar e superar as barreiras. 

 Essa fase é composta pelos primeiros quatro passos da metodologia: 

Passo 1 – Obter o compromisso e envolvimento da direção e gerência 

 A intenção é conseguir o apoio da direção da empresa para a implantação da 

P+L. O comprometimento da alta direção pode ser conseguido por meio da 

sensibilização de seus integrantes, mostrando a esses os ganhos advindos da 

aplicação da metodologia, que contribui na melhoria da qualidade dos produtos, 
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valoriza os aspectos econômicos, aumenta a eficiência ambiental da atividade, além 

dos benefícios resultantes das ações como: treinamento, conscientização e estímulo 

dos funcionários (CNTL, 2001).  

 O propósito é fazer com que a alta direção reconheça a importância da 

implantação da metodologia de P+L no empreendimento (CEBDS, 2006), fazendo 

com que essa implantação se torne parte integrante de seu sistema de gestão 

gerencial. Sem esse comprometimento, não é possível obter bons resultados 

(FIGUERÊDO, 2007). 

 Por isso, torna-se necessário convencer a direção dos benefícios 

econômicos, sociais e ambientais, bem como do seu comprometimento para obter 

os resultados desejáveis. 

 São vários os motivos que levam a direção e gerência de uma empresa a 

adotarem práticas da P+L. Algumas empresas têm interesse na P+L porque já 

adotam boas práticas operacionais; outras são pressionadas pelas forças de 

mercado (benefícios econômicos e financeiros). 

 Por meio da FIGURA 12, tem-se um esboço dos vários atores, dos interesses 

envolvidos e de suas inter-relações que são considerados ao adotar as práticas da 

P+L. 

 

 

 

 



61 

 

 

Figura 12 – As inter-relações dos atores e interesses envolvidos na motivação da 
implantação de P+L nas empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENAI-RS (2003b). 

 

 Para obter o comprometimento e interesse da alta direção e gerência de uma 

empresa, torna-se interessante abordar alguns argumentos, como a P+L reduz os 

custos de produção, de tratamento e controle do tipo fim de tubo, com cuidados com 

a saúde do trabalhador e a minimização dos níveis de poluição emitidos para o meio 

ambiente; a P+L, por meio da inovação industrial, melhora a eficiência dos 

processos produtivos e a qualidade do produto, aumentando sua competitividade; a 

P+L diminui os riscos para os trabalhadores, para a comunidade que vive no entorno 

do empreendimento, para os consumidores de produtos e, no longo prazo, para as 

gerações futuras, decrescendo assim os custos, as indenizações e os prêmios de 

seguro; a P+L garante melhoria da imagem pública da empresa (registros de meio 

ambiente mais limpo), produzindo benefícios sociais e econômicos intangíveis. 

Para conseguir o envolvimento e comprometimento da gerência, torna-se 

interessante evidenciar os benefícios da implantação de práticas de P+L para a 

empresa. 
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Passo 2 – Definir a equipe de implementação da P+L 

 Pretende-se, com esse passo, organizar a equipe que participará da 

implantação da P+L. A equipe deve ser formada por representantes de todos os 

setores da empresa e dos processos produtivos envolvidos. Devem-se incluir 

pessoas desde o chão de fábrica até a alta direção. O propósito é montar uma 

equipe que represente todos os setores que compõem a empresa; que a equipe 

esteja engajada e disponível para a implantação da metodologia. Deve-se, também, 

escolher um líder para a equipe, para motivar e superar as resistências.  

 A equipe de P+L deve ser formada por um coordenador, o qual proponha um 

plano de ação. Ele será responsável pela implantação e continuidade da 

metodologia, cuidando para que os demais membros da equipe e funcionários 

mantenham o interesse e entusiasmo pelas ações de P+L (ANDRES, 2001). 

 Após a formação da equipe, é importante realizar reuniões periódicas com a 

finalidade de avaliar e posicionar a equipe de P+L em relação à aplicação da 

metodologia na empresa.    

 Todos os funcionários devem ser comunicados sobre o desenvolvimento do 

projeto (CNTL, 2005), sendo importante motivá-los nesse sentido. Devem-se realizar 

reuniões com o intuito de informá-los sobre a implantação da metodologia de P+L e 

também ouvir o que eles têm a dizer sobre o assunto. É necessário informar os 

funcionários sobre a importância da participação de todos no desenvolvimento das 

práticas de P+L e do papel de cada um. Nesse momento, é interessante apresentar 

experiências bem sucedidas de P+L (FIGUERÊDO, 2007). 

 

Passo 3 – Estabelecer objetivos e metas 

 A importância de se traçar objetivos e metas encontram-se na orientação e 

avaliação da P+L. À medida que o programa vai sendo implantado, a equipe vai 

tendo maior compreensão e controle sobre a metodologia da P+L. 

 Devem-se estabelecer os objetivos e metas para a implantação da P+L. 

Esses devem ser sempre quantitativos, pois serão indicativos do sucesso do 

programa de P+L. Eles nortearão os locais ou setores de implantação da 

metodologia na empresa. Na medida em que a P+L for sendo implantada, os 
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objetivos e as metas se modificarão de diretivas de qualidade para diretivas de 

quantidade. 

 A proposição dos objetivos e das metas do programa de P+L deve ser feita 

com base no resultado de reuniões com a equipe de P+L e funcionários, para que 

sejam definidos a abrangência e que setores e atividades serão contemplados na 

aplicação da metodologia (FIGUERÊDO, 2007). 

 Devem-se considerar algumas características no estabelecimento dos 

objetivos e das metas, como serem aceitas por aqueles que trabalharão para atingi-

las; flexíveis e adaptáveis a necessidades variadas; mensuráveis no decurso do 

tempo do programa; motivadoras; adequadas à declaração da política da gerência; e 

compreensíveis no nível prático dos esforços dos envolvidos. 

 

Passo 4 – Identificação das barreiras e soluções 

 Com esse quarto passo, pretende-se identificar as potenciais barreiras que 

possam impedir e até mesmo retardar o processo de implantação e execução da 

P+L. A equipe de trabalho deve ter conhecimento das barreiras existentes e 

trabalhar de forma consciente em relação à existência delas e buscar soluções para 

evitá-las ou superá-las. As barreiras podem colocar em risco o progresso da 

implantação da P+L. 

 Segundo Figuerêdo (2007), a grande barreira à aplicação de práticas de P+L 

está no fato de que boa parte das empresas não sabe quanto consome de matérias-

primas e insumos, qual o custo relacionado e o montante de material e energia 

desperdiçados.  

 No QUADRO 3, estão citadas algumas barreiras, como econômicas, 

sistêmicas, organizacionais, técnicas, comportamentais, governamentais e outras. 
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Quadro 3 – Barreiras à implantação de P+L 
 

Fonte: Silva (2009), Unido/Unep (2004), Chiu et al. (1999). 
 

 A equipe de trabalho deve ter conhecimento das barreiras existentes e 

trabalhar de forma consciente em relação à existência delas e buscar soluções para 

evitá-las ou superá-las. As barreiras podem colocar em risco o progresso da 

implantação da P+L.  
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 Com relação às barreiras apresentadas, percebeu-se que essas podem variar 

em razão do porte do empreendimento e da cultura da empresa. O importante é a 

conscientização de todos da equipe da P+L, da direção e gerência a respeito dos 

benefícios da metodologia. 

 Para poder superar as barreiras, devem ser disseminados os benefícios da 

P+L para todos os colaboradores da empresa e demonstrar, a eles, a importância da 

participação com relação às sugestões e ideias. 

 

Fase 2 – Pré-avaliação 

 O principal objetivo, nessa etapa, é selecionar os focos para a fase de 

avaliação. Cabe à equipe, verificar a necessidade de realizar o monitoramento antes 

de serem implantadas as oportunidades de P+L. A equipe pode fazer uma 

comparação “do antes e do depois” da implantação das oportunidades de P+L. As 

oportunidades de baixo custo devem ser implantadas logo após a sua identificação. 

 

Passo 5 – Elaboração do fluxograma do processo 

 Nesse quinto passo, deve ser feita uma coleta de informações relativas ao 

processo da empresa, com as entradas e saídas dos setores operacionais. Devem-

se descrever todas as etapas de passagem das matérias-primas, dos insumos, da 

água e energia, bem como os resíduos sólidos, efluentes líquidos e atmosféricos, 

até obter o produto final. A equipe deve ter conhecimento e procurar se inteirar sobre 

as etapas do processo produtivo e ter acesso a toda documentação e informação 

sobre os processos industriais existentes na empresa. Devem-se estudar e verificar 

o layout da empresa para obter informações úteis para o desenvolvimento do 

programa da P+L e para a elaboração do fluxograma. 

 Devem-se pesquisar toda a documentação e as informações existentes sobre 

os processos industriais existentes na empresa. Ao coletar as informações, estas 

devem ser revistas. Sugerem-se, também, identificar as lacunas, ou seja, onde não 

se dispõe de dados. 

 Torna-se importante estudar o layout da empresa, pois, assim, podem-se 

obter informações úteis para o desenvolvimento do programa de P+L e para a 

elaboração do fluxograma. 



66 

 

 

 Deve-se realizar uma caminhada, com os membros da equipe de P+L, pelas 

áreas da empresa. Sugere-se que a caminhada se estenda desde a área de 

armazenagem até o setor onde os produtos são expedidos; onde os resíduos são 

destinados e as emissões atmosféricas e híbridas são lançadas ao meio ambiente. 

 Os benefícios desta caminhada para a equipe da P+L, são identificar outras 

pessoas da planta que possam ter conhecimento específico ou ideias; detectar 

oportunidades de P+L; atualizar os membros da equipe sobre as operações da 

planta; e documentar e verificar os fluxogramas. 

 Ao confeccionar o fluxograma de processo, deve-se ter cuidado ao listar a 

extensão e a caracterização das correntes de entradas, saídas e de reciclo. Um 

olhar atencioso em toda a instalação da empresa pode oferecer informações 

valiosas à equipe da P+L na determinação das unidades ou dos setores de processo 

que serão selecionados para a implantação de programas de P+L. 

 De posse aos dados obtidos do processo industrial, coletados por meio de 

documentação ou pelas visitas às áreas operacionais, parte-se para a elaboração 

dos fluxogramas (FIGURA 13) dos processos produtivos, ou seja, de uma 

representação gráfica de todas as etapas do processo produtivo e do modo como 

elas estão relacionadas entre si (CNTL, 2003b; FIGUERÊDO, 2007). Devem–se 

identificar, além dos fluxos de matérias-primas e insumos, os resíduos gerados em 

cada unidade de processo.  
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Figura 13 – Fluxograma qualitativo do processo produtivo 

 
Fonte: SENAI-RS (2003a). 

 

 Para o preenchimento do fluxograma, algumas regras devem ser respeitadas, 

de acordo com os manuais de P+L do SENAI-RS (2003), como elaboração de um 

fluxograma para cada etapa do processo produtivo (unidade de processo); as 

informações devem ser qualitativas e discriminadas da forma mais completa 

possível; todas as entradas e saídas devem ter nomes próprios, uma vez que podem 

existir várias entradas de um mesmo material ou forma de energia em etapas 

diferentes do processo, representadas no fluxograma, bem como podem existir 

diversas saídas de itens diferentes (em geral, associadas à geração de resíduos 

sólidos, por exemplo), em etapas diferentes, representadas no fluxograma; e 

utilização de nomes próprios para identificar cada etapa do processo (unidade de 

processo), abaixo do nome de cada etapa do processo, escrever o nome do produto 

intermediário gerado na unidade. 

 É importante ressaltar que esse fluxograma representa uma análise 

qualitativa de entradas de materiais, água e energia e de saída de resíduos e 

efluentes, em cada uma das etapas do processo. 
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Passo 6 – Avaliar as entradas e saídas 

 Esse passo é para determinar as entradas e saídas de produtos, resíduos, 

efluentes. O objetivo é estimar as quantidades de matérias primas e insumos; 

produtos; subprodutos; resíduos e emissões produzidos em cada unidade do 

processo. O propósito é comparar as saídas de produtos, resíduos, efluentes e 

energia que ocorrem nas unidades de processo com os elementos de saída. A 

análise dos resultados desta comparação serve de subsídio para que se realize o 

foco da implantação da P+L. 

 Deve-se realizar a descrição das características operacionais, da mão de obra 

empregada, das matérias-primas e dos insumos utilizados, dos produtos finais, dos 

resíduos sólidos e efluentes gerados e de outras informações, como dos dados 

financeiros (CEBDS, 2003; OLIVEIRA, 2006). 

 Para obter as características do empreendimento, podem-se utilizar 

instrumentos de medição, como hidrômetro, balanças industriais, medidores de 

tensão elétrica e outros, considerando que os documentos do setor financeiro 

podem ajudar nessa tarefa (ARAÚJO, 2002).  

 De acordo com Araújo (2002), o diagnóstico ambiental do processo produtivo 

constitui a base de dados para aplicar a metodologia da Produção Mais Limpa e 

deve evidenciar a situação do empreendimento e sua relação com os aspectos e os 

impactos ambientais. 

 A equipe de trabalho deve verificar se o sistema de quantificação existente é 

adequado, pois esta quantificação deverá ter um grau de precisão para que seja 

realizada uma comparação da situação do “antes e depois” da implantação de 

práticas de P+L. 

 

Passo 7 – Selecionar o foco da implantação de produção mais limpa 

 Nesse passo, o propósito é determinar o foco implantar a P+L. Esse foco será 

determinado com base nos resultados dos passos anteriores. A finalidade dessa 

fase é identificar a área ou unidade de processo onde esteja ocorrendo maior 

consumo de matérias-primas e insumos e onde são geradas as maiores quantidades 
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de efluentes e resíduos sólidos, além dos custos relativos às perdas de processo 

(OLIVEIRA, 2006; FIGUERÊDO, 2007). 

 Deve-se dar atenção especial aos pontos críticos dos sistemas que geram 

maior quantidade de resíduos, e aos processos produtivos que apresentam desvios 

em sua eficiência (VALLE, 1995). 

 Após a identificação e escolha dos focos, esses passarão a ter objetivos e 

metas mais refinados e quantitativos. No processo dessa escolha, deve ser feita 

uma seleção dos processos e das unidades que resultarão em maiores benefícios 

após a aplicação da metodologia da P+L. 

 Devem-se considerar alguns critérios para que a escolha dos focos seja 

melhor, como aceitação por todas as pessoas envolvidas; nível de periculosidade 

para o meio ambiente; custos das matérias-primas; submissão a regulamentos e 

taxações presentes e futuros; custos do gerenciamento de resíduos e emissões 

(tratamento e disposição); potencial de responsabilidade ambiental; quantidade de 

resíduos e emissões; consumo de energia; propriedades perigosas dos resíduos e 

emissões (incluindo toxicidade, inflamabilidade, corrosividade e reatividade); perigos 

à segurança dos empregados e às áreas vizinhas; potencial para (ou facilidade de) 

P+L; potencial para a remoção das condições que retardam o progresso da 

produção ou de correntes de resíduos e emissões; potencial para recuperação de 

subprodutos valiosos; orçamento disponível para a implantação de P+L; potencial de 

subsídios ou garantias para investimento em tecnologias mais limpas; e expectativas 

com relação à competitividade futura. 

 Como pré-requisitos para implantar as práticas de P+L, devem-se documentar 

e arquivar as informações coletadas durante o processo. 

 

Fase 3 – Avaliação 

 Os propósitos, nessa fase, são identificar as oportunidades de P+L e, 

selecionar aquelas que puderem ser implantadas de forma imediata. 
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Passo 8 – Originar um balanço de material e, ou, energia 

 Pode ser realizado, nesse passo, um detalhamento das unidades de 

operação por meio de um balanço de material com o registro das entradas e saídas. 

Nesse balanço, são obtidas informações a respeito das quantidades de matérias-

primas, água, energia, produtos, subprodutos, resíduos, efluentes e emissões, bem 

como se identificam os custos do processo. 

 O objetivo é identificar quantitativamente as entradas e saídas dos processos 

e os custos associados a esses. São fontes de informação dos dados quantitativos 

necessários para a formação de um balanço de massa: registros de compras; 

relações de materiais; registros da composição dos lotes; procedimentos padrão de 

operação e manuais de operação; amostras, análises e medições de matérias-

primas, materiais de entrada, produtos, resíduos, efluentes e emissões; contas de 

energia; relatórios de emissões; e formulários de resíduos e emissões; literatura, 

consultores e entrevistas com empregados do chão de fábrica. 

 Com relação aos custos, têm-se diversos componentes de custos ligados aos 

resíduos sólidos e emissões, como os de matérias-primas em resíduos e emissões; 

produtos em resíduos e emissões; energia em produtos, resíduos e emissões; 

tratamento de resíduos e emissões para conformidade com as exigências das 

regulamentações; transporte e disposição de resíduos; e manutenção. 

 

Passo 9 – Avaliação de fontes e causas 

 Nessa etapa, o propósito é encontrar as fontes e identificar as causas de 

geração de resíduos e de emissões e perdas de energia. Pretende-se, assim, 

identificar para onde os resíduos e as emissões são gerados; onde ocorre a perda 

de energia e porque elas ocorrem. 

 A geração de resíduos, emissão de poluentes atmosféricos e hídricos e a de 

perda de energia, podem ter várias causas, conforme estão apresentadas no 

QUADRO 4. 
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Quadro 4 – Causas de perda de material e energia, segundo P+L 

Fonte: Massote (2010). 
 

 

Passo 10 – Gerar as oportunidades de P+L 

 Após identificar as fontes e as causas da geração de resíduos e das emissões 

de poluentes, identificam-se as oportunidades de P+L. Isso ocorre para que haja a 

minimização das perdas de processo, a redução do consumo de matéria-prima e a 

minimização da geração de resíduos (CNTL, 2003a). 
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 Ao conhecer as oportunidades, a equipe da empresa deve usar a criatividade 

para escolher a unidade de processo, o material e as correntes de resíduos e 

emissões para verificar qual é a mais interessante para adotar ações de P+L. 

 Para identificar as oportunidades de P+L, algumas modificações e interações 

nos elementos de um processo industrial são interessantes, como mudança na 

matéria-prima; mudança tecnológica; boas práticas operacionais; mudança no 

produto; e reuso e reciclagem no local.   

 É importante que a equipe de P+L tenha conhecimento sobre o 

funcionamento dos processos produtivos. Ao identificar as oportunidades de P+L, 

deve-se usar como motivação para a equipe e direção da empresa implantar as 

oportunidades de baixo custo. 

 

Passo 11 – Seleção das oportunidades de P+L 

 Nesse passo, realiza-se uma triagem das oportunidades de P+L, identificando 

as que se apresentarem mais promissoras. Todas as oportunidades devem ser 

discutidas, analisadas pela equipe da empresa. Deve-se utilizar o “senso comum” e 

algumas questões como ambientais, técnicas, econômicas para a priorização das 

oportunidades de P+L. Todas as oportunidades de P+L identificadas devem ser 

analisadas. Com isso, eliminam-se as oportunidades inviáveis e as que apresentam 

grande dificuldade de implantação, devem ser avaliadas posteriormente. 

 Devem-se considerar a disponibilidade, praticabilidade, viabilidade econômica 

e efeito ambiental das oportunidades de P+L escolhidas. 

 

Fase 4 – Estudo de viabilidade 

 Os objetivos nessa fase são selecionar as oportunidades de P+L viáveis e 

identificar os resultados por meio das avaliações preliminares, técnica, econômica e 

ambiental. 

 

Passo 12 – Avaliação preliminar 

 Nesse passo, a intenção é determinar o nível de detalhamento e as 

informações necessárias para avaliar cada oportunidade de P+L. Pretende-se, 
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também, determinar qual o nível de avaliação técnica, econômica e ambiental 

deverá ser considerado em relação a cada oportunidade de P+L. 

 Ao final desse passo, as informações obtidas serão utilizadas para estudos de 

viabilidade. 

 

Passo 13 – Avaliação técnica 

 Os propósitos são determinar e avaliar o impacto, os resultados das 

oportunidades de P+L escolhidas. Será realizada uma avaliação técnica para 

verificar se há necessidade de mudanças de pessoal, operações adicionais, 

treinamento dos técnicos e empregados, bem como a exigência de novas licenças 

ambientais. 

 

Passo 14 – Avaliação econômica 

 Pretende-se, com esse passo, avaliar o benefício financeiro de uma 

oportunidade de P+L. Com essa avaliação devem ser considerados os 

investimentos, as necessidades de recursos financeiros para a execução do projeto, 

os custos operacionais, riscos e medidas que são utilizadas como padrão de 

lucratividade. 

 A avaliação econômica é a que tem maior peso na seleção das opções de 

P+L pelas empresas. Essa avaliação é importante, pois por meio dessa é que se 

devem selecionar as melhores oportunidades de P+L com base na lucratividade que 

delas poderão resultar. Normalmente, a variável econômica é o ponto chave da 

decisão sobre a implantação de determinada oportunidade de P+L (FIGUERÊDO, 

2007). 

 As medidas que são utilizadas para a avaliação econômica são: Período de 

Recuperação do Capital Investido; Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de 

Retorno (TIR). Para a análise de lucratividade, o importante é coletar os seguintes 

dados: gastos com investimento total; receitas e gastos operacionais da atualidade e 

os estimados após a implantação da oportunidade de P+L. O propósito da coleta dos 

dados é determinar os recursos financeiros necessários para a execução do projeto. 
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 Para fazer uma avaliação da viabilidade econômica de uma oportunidade de 

P+L, é necessário fazer o “Fluxo de Caixa Incremental”, que é gerado da diferença 

do fluxo de caixa associado à oportunidade de P+L em análise com o fluxo de caixa 

do processo produtivo, antes da implantação dessa oportunidade de P+L. 

 Com a avaliação do Fluxo de Caixa Incremental, a empresa pode determinar 

a viabilidade da implantação da oportunidade de P+L. 

 Para o cálculo da lucratividade do projeto de implantação das oportunidades 

de P+L, são necessários três métodos: Período de Recuperação do Capital 

Investido, Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno. 

 

Período de Recuperação do Capital Investido: é o período de tempo (em anos) 

necessário para recuperar o desembolso de capital utilizado para iniciar o projeto. É 

recomendado para avaliações rápidas de lucratividade. Para investimentos maiores, 

deve-se proceder a uma análise mais detalhada. 

 

Valor Presente Líquido: todos os ingressos e desembolsos financeiros, ao longo da 

vida útil estipulada para o projeto, são descontados a partir de uma taxa de juros que 

seja considerada satisfatória, a Taxa Mínima de Atratividade. Trata-se de trazer para 

o valor financeiro presente todas as despesas e receitas esperadas, a uma 

determinada taxa de juros que reflita os juros de mercado. Se esse valor for positivo, 

a proposta de investimento será viável para a taxa de atratividade considerada. 

 De acordo com o SENAI-RS (2003d), o Valor Presente Líquido é calculado a 

partir da seguinte equação: 

  (1)                                           

em que n = vida útil do projeto ou investimento (em anos); I = taxa de juros (Taxa 

Mínima de Atividade);  = fator de desconto a ser calculado por ano a uma 

taxa de juros; I = investimento total; e j = ano. 
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Taxa Interna de Retorno: é a taxa de juros em que o valor presente das receitas, 

do fluxo de caixa incremental resultante do projeto, é exatamente igual ao valor 

presente dos desembolsos, ou seja, é a determinação da taxa de juros que anula o 

Valor Presente Líquido do fluxo de caixa incremental. Desta forma, para decidir a 

respeito de um projeto, com base na TIR, aceitando-o, então o custo de 

oportunidade do capital (taxa mínima de atratividade) deve ser menor do que a TIR 

do projeto ou investimento. Quanto maior for o valor da Taxa Interna de Retorno em 

relação à Taxa Mínima de Atratividade estipulada, mais atrativo é o projeto.   

 Para o cálculo da TIR, considera-se a o Valor Presente Líquido igual a zero. A 

seguir a equação geral para o cálculo da Taxa Interna de Retorno de acordo com o 

SENAI-RS (2003d): 

  (2) 

em que n = vida útil do projeto ou investimento (em anos ); I = investimento total; e j 

= anos. Observação: a TIR é o valor de i encontrado na equação. 

 

Passo 15 – Avaliação ambiental 

 O objetivo principal da Produção Mais Limpa é a melhoria do desempenho 

ambiental do empreendimento. Segundo o CNTL (2003b), podem-se definir três 

níveis para a avaliação ambiental neste caso: 

− Avaliação simples, com base na redução da toxicidade, na quantidade de 

resíduos gerada e nas perdas de energia. 

− Avaliação profunda ou rigorosa do efeito da composição de novas entradas e 

saídas de materiais. 

− Avaliação do ciclo de vida do produto. 

 Para a avaliação ambiental, algumas informações são necessárias, como: 

mudanças na quantidade e toxicidade dos resíduos e das emissões de poluentes, 

em todo o ciclo de vida do produto; mudanças no consumo de energia durante o 

ciclo de vida do produto; substituição dos efeitos ambientais para outros materiais e 

para outros meios; mudanças na degradabilidade dos resíduos e emissões; 
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extensão do uso de matérias-primas renováveis; e mudanças no reuso das 

correntes de resíduos. 

 

Passo 16 – Selecionar oportunidades 

 Após todas as avaliações realizadas, tornam-se importante registrar e 

documentar os resultados alcançados nos estudos de viabilidade e preparar uma 

lista de oportunidades para implantar a P+L. Devem-se registrar as oportunidades 

viáveis e inviáveis para auxiliar a direção da empresa durante o desenvolvimento da 

fase de implantação.  

 Após realizar as avaliações nas fases anteriores, serão selecionadas as 

melhores oportunidades de P+L, ou seja, aquelas mais promissoras em relação à 

redução de perdas, que apresentem melhores condições técnicas, benefícios 

econômicos e ambientais para o empreendedor (OLIVEIRA, 2006). As 

oportunidades de P+L que não forem implantadas podem ser consideradas na 

próxima rodada do programa de P+L. 

 O relatório preparado nesta etapa deve apresentar os custos do projeto e as 

informações sobre como o projeto será desenvolvido. 

 

Fase 5 – Implementação 

 Nessa última etapa do processo, tem-se como objetivo a implementação das 

oportunidades selecionadas, juntamente com seu acompanhamento e continuidade 

do que foi implantado. É nesta fase que a empresa obterá os “frutos” resultantes do 

Programa. 

 

Passo 17 – Preparar o plano de P+L 

 O objetivo é preparar um plano de implantação das oportunidades de P+L, em 

que se devem apresentar o tempo de duração do projeto, os recursos humanos e 

financeiros necessários e o cronograma para a implementação. 

 

Passo 18 – Implementar oportunidades de P+L 

 É a parte da implantação das oportunidades de P+L. Para isso, a empresa 

deve realizar o planejamento, o design, a aquisição e a construção. Torna-se 
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importante a troca de informações e experiências entre os funcionários envolvidos 

com a implementação de uma oportunidade de P+L. 

 

 

Passo 19 – Monitorar e avaliar 

 O objetivo é realizar o monitoramento e a avaliação das oportunidades 

implantadas. Esse monitoramento pode ser realizado de três formas: pelas 

mudanças na geração de resíduos e emissões; pelas mudanças no consumo de 

recursos; e pelas mudanças no lucro. O propósito é contrastar os resultados, a 

comparação do “antes e depois” para avaliar a efetividade da P+L. É apresentar à 

gerência o quanto são efetivos os resultados das oportunidades de P+L implantadas. 

 

Passo 20 – Sustentar as atividades de P+L 

 Objetivam-se obter novas implantações de P+L, em que seja introduzido um 

programa com todas as atividades necessárias para que seja alcançado o 

comprometimento entre todas as esferas da empresa: direção, gerência e 

empregados. Devem-se projetar um programa de continuidade de P+L e eleger uma 

pessoa ou uma equipe que tenha o apoio da gerência, para executar as atividades 

necessárias para as novas implantações de P+L. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Este trabalho teve como proposta apresentar as oportunidades da Produção 

Mais Limpa na empresa moveleira do polo de Ubá, MG: a Vitália Móveis Ltda. 

 Propõe-se, também, evidenciar uma abordagem direcionada aos objetivos 

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

planejamento até as oportunidades trabalhadas. Realizou-se uma descrição dos 

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

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

 No caso da pesquisa realizada, quanto aos meios, essa foi considerada de 

caráter bibliográfico, documental, um estudo de caso e pesquisa de campo. 

 De acordo com Vergara (2005), pesquisa bibliográfica refere-se ao estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais e redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Para 

Pádua (2004, citado por TOGNETT, 2006), “[...] a pesquisa bibliográfica é 

fundamentada nos conhecimentos de biblioteconomia, documentação bibliográfica; 

sua finalidade é colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu a 

respeito do seu tema de pesquisa”. A pesquisa também é classificada como um 

estudo de caso, “é aquele circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas 

como pessoa, família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo 

país” (VERGARA, 2005). 

 Ainda de acordo com a autora, “a pesquisa de campo é investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo”. A pesquisa é de campo pela utilização de instrumentos como 

entrevistas, questionários, testes e observação participante ou não. 

 Quanto aos fins, pode ser considerada uma pesquisa exploratória. Segundo 

Gil (1996), a pesquisa exploratória é utilizada para realizar um estudo preliminar do 

principal objetivo do estudo que será feito, ou seja, familiarizar-se com o fenômeno 

que está sendo investigado, de modo que o trabalho subsequente possa ser 
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concebido com maior compreensão e precisão. A pesquisa exploratória pode ser 

realizada por diversas técnicas, geralmente com pequena amostra; permite ao 

pesquisador definir o seu problema de pesquisa e formular a sua hipótese com mais 

precisão, ela também permite a esse escolher as técnicas mais adequadas e decidir 

sobre as questões que mais necessitam de atenção e investigação detalhada, 

podendo alertar sobre as potenciais dificuldades, as sensibilidades e as áreas de 

resistência. Uma pesquisa pode ser considerada de natureza exploratória quando 

essa envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. As pesquisas exploratórias visam proporcionar uma visão 

geral de determinado fato, do tipo aproximativo. 

 A pesquisa realizada baseou-se em um estudo quantitativo e qualitativo, o 

qual trabalha com dados, relato oral e, ou, escrito, fotografias, desenhos, filmes e 

músicas. A expressão “pesquisa qualitativa” assume diferentes significados no 

campo das ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um 

sistema complexo de significados. Tem por objetivos traduzir e expressar o sentido 

dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e 

indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação (MAANEN, 1979a, p. 520). Em 

sua maioria, os estudos qualitativos são feitos no local de origem dos dados; não 

impedem o pesquisador de empregar a lógica do empirismo científico, partem da 

suposição de que seja mais apropriado empregar a perspectiva da análise 

fenomenológica, quando se trata de fenômenos singulares. 

 As pesquisas quantitativas são mais adequadas para apurar opiniões e 

atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos 

padronizados (questionários). São utilizadas quando se sabe exatamente o que 

deve ser perguntado para atingir os objetivos da pesquisa. Permitem que se 

realizem projeções para a população representada. Elas testam, de forma precisa, 

as hipóteses levantadas para a pesquisa e fornecem índices que podem ser 

comparados com outros (MINAYO, 1996, p. 21). 
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3.2 Coleta e análise de dados 
 

 Os métodos escolhidos para a coleta dos dados foram a observação e as 

entrevistas aos colaboradores da empresa em estudo. 

 O trabalho foi desenvolvido com colaboradores das empresas. Na primeira 

etapa, observou-se sobre a realidade em relação ao envolvimento ambiental dentro 

da empresa. Na segunda, realizaram-se trabalhos de observação e elaboração das 

questões que envolvem o processo produtivo. 

 

3.3 Unidade empírica de análise 
 

 Essa parte do trabalho iniciou-se com a apresentação da empresa que foi o 

objeto do estudo de caso desta dissertação. O trabalho foi realizado em uma 

empresa moveleira: a Vitália Móveis Ltda. Essa empresa é considerada uma 

indústria de móveis com predominância de madeira, de acordo com a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas – CNAE (2004). É uma fabricante de salas de 

jantar, estofados, tubulares, sofás, mesas de cozinha, cadeiras e está situada à Rua 

Prefeito João Vicente F. Filho, 279, no município de São Geraldo, há 

aproximadamente 45 km de Ubá, Minas Gerais. É considerada uma empresa 

familiar, fundada por seu Diretor-Presidente, onde os outros que compõem sua 

gerência são pessoas aparentadas. Na FIGURA 14 está apresentada a vista geral 

da área de produção.  
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Figura 14 – Vista externa das instalações da empresa Vitália Móveis Ltda. 
 

 
 Fonte: www.vitaliamoveis.com.br. 

 

As atividades da empresa iniciaram-se em 2010 e atualmente ocupa uma 

área de cerca de 6.500 m2 construída. Hoje, a empresa conta com 118 funcionários 

divididos em setores administrativos e de produção, como almoxarifado geral, 

estofamento, marcenaria, montagem interna de móveis, pintura eletrostática, e os 

ligados à área administrativa. 

Quanto ao mercado de atuação da empresa, seus produtos são 

comercializados em todo território nacional e seu faturamento em 2013 foi cerca de 

R$ 12.000.000,00. 

 De acordo com a Deliberação Normativa COPAM n. 74, de 09 de setembro de 

2004, a Vitália Móveis Ltda. está classificada como Classe 5, que inclui 

empreendimentos de médio porte e de grande potencial poluidor/degradador para 

ar, água e solo, sendo assim considerada um empreendimento modificador do meio 

ambiente (MINAS GERAIS, 2004). A empresa possui Licença Ambiental para o seu 

funcionamento. 
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4 ESTUDO DE CASO: IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE P+L NA 

EMPRESA VITÁLIA MÓVEIS LTDA. 
 

 Apresentou-se, nesta parte do trabalho, a descrição dos procedimentos 

adotados, durante o trabalho de implantação da metodologia de P+L nas instalações 

da empresa. As fases abordadas nesta parte são as três primeiras propostas pela 

Metodologia da Produção Mais Limpa – Planejamento e Organização, Pré-

Avaliação e Avaliação e seus respectivos passos. 

 

4.1 Fase 1: planejamento 

 

 O desenvolvimento do trabalho iniciou-se com o primeiro passo da primeira 

fase da metodologia de P+L (Obter o Compromisso e Envolvimento da Direção e 

Gerência) e é finalizado com o 11º passo, último passo da terceira fase (Selecionar 

as Oportunidades de P+L). 

 Iniciou-se com a primeira visita técnica à empresa Vitália Móveis Ltda., no 

mês de maio de 2014, e, na oportunidade, conheceram-se seu diretor e gerentes, os 

encarregados da produção, o pessoal da manutenção, os funcionários da fábrica e 

administrativos, além das instalações industriais e equipamentos, dos processos 

produtivos, dos materiais e insumos utilizados, dos diversos tipos de produtos 

fabricados, dos subprodutos, resíduos e efluentes gerados e sua destinação, do 

layout da fábrica. 

 Durante as primeiras visitas à empresa, percebeu-se que a direção da 

empresa recebeu a proposta de implantação do programa de P+L com boa vontade 

e entusiasmo. A direção da empresa já tinha realizado algumas ações no sentido de 

melhorar o processo de produção, minimizar a geração de resíduos e organizar o 

processo de produção. Porém, essas ações não geraram resultados para a 

empresa. 

 Durante a realização das visitas, foram identificadas algumas barreiras para o 

desenvolvimento do trabalho, como a falta de uma cultura de gestão ambiental e de 

gestão da qualidade na empresa. Percebeu-se que havia a ausência de programas 

de gestão da qualidade e de implantação de ferramentas e sistemas de gestão 

ambiental. 
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 Realizaram-se visitas técnicas semanais. Nas primeiras visitas buscou-se, por 

meio de conversas e apresentações da proposta de P+L em datashow, conseguir o 

interesse e compromisso da gerência. Nas primeiras visitas ou reuniões, fizeram-se 

apresentações em que foram abordadas a definição, o conceito, os objetivos, as 

etapas e os passos da implantação da metodologia de P+L. Apresentaram-se, 

também, as vantagens e benefícios com a sua implantação; assim como alguns 

exemplos de sucesso da aplicação da mesma metodologia em outra empresa. O 

conteúdo (slides) está disponível no Apêndice (Apresentação 1).  

 Buscou-se, nas primeiras visitas, o conhecimento da cultura organizacional da 

empresa, bem como produtos, processos, as entradas de matérias-primas e saídas 

de resíduos e efluentes. Realizou-se a partir daí uma avaliação preliminar da 

empresa e seus processos.  

 A primeira visita técnica, com o objetivo de se tomar conhecimento do objeto 

de estudo, se deu com uma caminhada por toda a fábrica, momento em que foram 

apresentados todos os setores e processos. Durante a visita, um dos diretores da 

Vitália Móveis Ltda. propôs que a implantação da metodologia de P+L fosse 

realizada em toda a fábrica. Em razão das exigências e limitações de tempo do 

Programa de Mestrado, estabeleceu-se, com a Diretoria da empresa, que seriam 

feitos em todos os setores da empresa, uma avaliação e um levantamento das 

oportunidades de P+L. Vale ressaltar que por causa do tempo para conclusão da 

pesquisa e, em consonância com as prioridades indicadas pela direção da empresa, 

foram abordados os passos da P+L até o momento do levantamento das 

oportunidades da metodologia. 

 Ao final dos dois primeiros encontros com a direção, pôde-se perceber uma 

receptividade em relação à proposta de implantação. O resultado foi positivo em 

relação à aceitação da diretoria, tanto que um dos diretores comentou: “é muito bom 

ter acesso às novas ideias, novos processos; a empresa Vitália Móveis Ltda. está 

aberta à aplicação da metodologia”. 

 Os diretores da Vitália Móveis Ltda. perceberam na aplicação da metodologia 

de P+L a oportunidade de reduzir custos e desperdícios, evitar multas e ações 

judiciais, prevenir a geração de passivos ambientais e melhorar a segurança do 
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trabalho e as condições ambientais nas áreas operacionais, além de melhorar e 

projetar a imagem da empresa, o que pode ser um fator diferencial no ramo em que 

está inserida. Os diretores da empresa entenderam que a implantação da P+L é 

uma tendência das empresas que visam a alcançar o sucesso.    

 Ao obter o compromisso da direção da empresa, foi realizada uma palestra 

para um grupo de oito pessoas, sendo a maioria do setor de produção. Nessa 

palestra, formou-se uma equipe, o Ecotime, pessoas que a partir de então, 

passariam a conduzir a implantação da P+L. 

 A formação da equipe para a implantação da P+L, em consonância com o 

passo “Definir a Equipe de Implantação da P+L”, foi definida em razão do 

tamanho e da estrutura organizacional da empresa. Foram incluídos encarregados e 

supervisores de cada setor, principalmente o do de produção. O líder escolhido para 

a equipe foi um dos diretores da empresa. Semanalmente foram realizadas reuniões 

com a equipe para que fosse orientada, avaliada e posicionada quanto às ações 

futuras e à evolução da aplicação da metodologia na empresa. 

 Fez-se uma apresentação para os membros da equipe para conscientizá-los 

sobre a aplicação da metodologia da P+L. Foram apresentados assuntos como 

desperdício, destino final dos resíduos, conceito, objetivos e vantagens da 

metodologia da P+L, bem como os passos e as ações da metodologia e sua 

importância. O conteúdo (slides) dessa exposição está disponível no Apêndice 

(apresentação 2). 

 No QUADRO 5, tem-se a listagem da equipe de P+L com os nomes, o setor 

de trabalho na empresa e o cargo que cada um ocupa. 

 Nas reuniões, destacou-se a participação de todos. Explicou-se que a 

participação dos encarregados no levantamento inicial e durante o processo de 

implantação da metodologia seria de grande importância. 
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Quadro 5 – Equipe de P+L 

 

Nome  Setor de Trabalho  Cargo 

Carlos Roberto Martins Produção Operador de empilhadeira 

Cristiana Vieira Leocádio Rigueira Consultoria na área ambiental Consultoria 

Danilo Gonçalves Freitas Produção Encarregado Geral de Produção 

Douglas Ricardo Compras  

Edimilson Evaristo Produção Supervisor de Produção 

João Bosco Stanciola Direção Gestor/Consultor 

Josiany Consultoria na área ambiental Consultoria 

Mariane Aparecida Carias Administrativo/fiscal/ambiental Assistente Administrativo 

Thiago Clóvis Produção Técnico em Segurança do Trabalho  

Vinícius Direção/compras Diretor 

Fonte: Própria. 

 

 Dando continuidade à implantação da metodologia de P+L, abordou-se o 

seguinte passo: Identificar Barreiras e suas Soluções. As barreiras encontradas 

foram as seguintes: 

− Cultural: inexistência, na empresa Vitália Móveis Ltda., de uma cultura 

direcionada à gestão da qualidade e gestão ambiental até o momento da 

pesquisa. Pouca experiência em relação ao envolvimento dos empregados em 

projetos de qualidade e de gestão ambiental na empresa (falta de uma cultura de 

envolvimento em projetos). Inexistência de um programa de gerenciamento de 

resíduos. Toda a gestão dos resíduos sólidos teve que ser iniciada na empresa 

com a implantação da metodologia da P+L, isto devido ao fato da empresa não 

possuir, até o momento da pesquisa, o Licenciamento Ambiental. Algumas ações 

já haviam sido pensadas e iniciadas, mas pouco tinha sido avançado, mesmo 

tendo a empresa à intenção de iniciar um programa neste sentido. 

− Sistêmica: a empresa não dispunha de informações exatas sobre as entradas de 

matérias-primas e de saída dos resíduos. Não existiam informações detalhadas/ 

confiáveis sobre as compras e os resíduos gerados, como a inexistência do 

histórico dessas informações. Existia um sistema falho de registros sobre 

consumo de matérias-primas, insumos, água, geração de resíduos e efluentes, 

produtos e subprodutos produzidos. Desse modo, tornou-se necessário criar um 

procedimento de controle e monitoramento destas informações que passaram a 
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ser coletadas de forma sistemática a partir do início da aplicação da metodologia 

da P+L. 

− Técnica: inexistência de recursos e procedimentos para a realização da coleta de 

dados. Percebeu-se que a empresa não tinha equipamentos necessários para 

mensurar, monitorar o consumo dos materiais necessários aos processos 

produtivos. Para solucionar o problema e viabilizar a metodologia, foram criados 

planilhas e procedimentos de controle, pesagem e monitoramento dos resíduos 

gerados no processo de produção. Também, o setor de compra de matérias-

primas da empresa passou por mudança de funcionários e de procedimentos de 

controle dos itens comprados. 

− Econômica: uma das barreiras à minimização quanto à geração dos resíduos, 

provenientes do corte da madeira, está relacionada aos critérios de compra de 

insumos. Em algumas vezes a compra da madeira realizada pela Vitália Móveis 

Ltda. é realizada considerando os critérios do menor preço. A empresa prioriza os 

fornecedores que apresentam os menores preços. Os fornecedores de madeira 

são pequenos produtores da região de Ubá, os quais, algumas vezes, fornecem 

matéria-prima de baixa qualidade. Algumas tábuas compradas apresentam 

defeitos como rachaduras, causando prejuízos e a geração de mais resíduos. 

Com isso, muitas vezes os insumos comprados apresentam baixa qualidade, 

resultando na maior perda da madeira. 

− Comportamental: percebeu-se, também, como barreira à metodologia a questão 

do comportamento de alguns funcionários. Esses, mesmo após o treinamento 

oferecido em relação ao gerenciamento dos resíduos da empresa, apresentaram 

dificuldades em separar os resíduos de forma correta, nas embalagens 

adequadas. 

 De acordo com os passos da metodologia, ficou estabelecido juntamente com 

a equipe e a Direção da empresa, definir o segundo passo da metodologia. Nesse 

passo, decidiu-se Estabelecer Objetivos, Metas e a Abrangência – tendo como 

objetivos e metas gerais do Programa: “buscar a melhoria do desempenho ambiental 

e econômico da empresa Vitália Móveis Ltda., pela minimização do desperdício de 

materiais (como matérias-primas, insumos e água) bem como o estabelecimento de 

um programa de gerenciamento de resíduos”. O propósito da direção da empresa 

foi: “estabelecer um controle efetivo com relação aos recursos utilizados e aos 
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resíduos gerados, bem como cumprir as exigências da Lei Ambiental e tentar 

controlar os custos e a gestão como um todo”. Com relação à previsão da duração 

do Programa foi estipulado um prazo entre seis e oito meses para a apresentação 

de resultados, em razão do cronograma do Curso de Mestrado. 

 

4.2 Fase 2: pré-avaliação 

 

 Nessa etapa, o principal objetivo foi selecionar os focos para a fase de 

avaliação. Coube à equipe, verificar a necessidade de realizar o monitoramento 

antes de serem implantadas as oportunidades de P+L. 

 Para isso, foi elaborada como uma pré-avaliação, a atualização do layout das 

unidades da empresa e o fluxograma qualitativo de processos, com a indicação de 

suas entradas de materiais e insumos e saídas de efluentes, resíduos, subprodutos 

e produtos. Por meio da elaboração do fluxograma do processo, da análise dos 

aspectos e impactos ambientais relacionados à empresa, do levantamento de dados 

e informações que caracterizam o processo produtivo, pôde-se fazer uma análise de 

entradas e saídas de materiais, insumos e resíduos. Nessa etapa, procuraram-se 

avaliar e diagnosticar os locais e atividade da empresa onde é possível implantar 

ações de P+L. No fluxograma (FIGURA 15), permite-se melhor verificação dos 

pontos geradores de resíduos sólidos; com base nos dados e nas informações da 

empresa, foi elaborado um diagrama de entradas e saídas de materiais.  

 

Figura 15 – Fluxograma do processo 
 

 
        Entrada                         Empresa                                    Saída 
 - Matérias-primas                                                                   - Produto Acabado 
 - Insumos                                     Processo                               - Efluentes líquidos 
 - Energia elétrica                          produtivo                        - Resíduos sólidos 
 - Água                                                                                        - Efluentes atmosféricos 
 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 No fluxograma do processo, pela entrada, pode-se obter as informações 

sobre a matéria-prima, insumos, energia elétrica e água utilizadas no processo 
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produtivo para gerar o produto. Também, pelo fluxograma, torna-se possível ter o 

conhecimento e controle dos resíduos e efluentes gerados durante e após o 

processo produtivo. 

 Em 12 de junho de 2014, promoveu-se uma reunião com a equipe da P+L e 

estabeleceu-se que fossem elaborados os fluxogramas qualitativos da empresa. 

Como cumprimento de mais um dos passos da metodologia da P+L, que é 

Desenvolver um fluxograma de processo, e como colaboração para o 

cumprimento desse passo, foi feita uma caminhada, uma vistoria geral pela empresa 

Vitália Móveis Ltda. Foram conhecidos e inspecionados todos os setores produtivos, 

processos, insumos, resíduos e efluentes. Durante a caminhada tudo foi registrado e 

fotografado; o diretor da empresa disse que eles iriam mudar o layout da empresa e 

que naquele mês a empresa iria contratar um Técnico em Segurança do Trabalho 

como resultado da preocupação da empresa com a segurança, a saúde, o bem-

estar dos funcionários, bem como o cumprimento das exigências legais trabalhistas. 

 Como resultado desta caminhada, foi elaborada, para cada setor, com a 

participação ativa do encarregado da empresa, a atualização do layout da unidade e 

o fluxograma qualitativo de processos, com as entradas de materiais e insumos e 

saídas de efluentes, resíduos, subprodutos e produtos. Os fluxogramas 

apresentados a seguir, foram elaborados a partir das informações fornecidas pelos 

funcionários dos setores, em que foram mapeadas as entradas e saídas do setor. 

 Os fluxogramas qualitativos gerais simplificados de cada setor estão 

apresentados, respectivamente, nas FIGURAS 16 e 17.   
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Grampos/pinos

Cola hot melt

Cola Branca

Cola

MDF de 3 e 15 mm

Compensado laminado

Fita Larga

Borra de tinta

Acetona suja

Filtros sujos de cabine

Plástico

Papel

Sobras de tecido

Espuma

Espuma

Energia

Água

Verniz

Catalisador

Fita Larga de papel

Tecido

TNT

Linhas

Madeira

Fita de arquear

Nylon

Diluente para limpeza

Diluente para mistura

Esmalte

Esmalte tabaco

Tingidor

Plástico bolha

Filtro de cabine

Papelão

Lixas usadas

Sobras de espuma

Fita larga ( rolo )

Grampos/pinos

Sobra de cola

Produção  de  Sa la s de  Jantar

ENTRADA RESÍDUOS

FLUXOGRAMA QUALITATIVO GERAL SIMPLIFICADO 

Lixa

Produção que envolve:

Serraria

Corte de Espuma

Usinagem

Lixação

Pintura

Embalagem

Estofação

Serragem

E.P.I usados

Sobra de madeira

Calor

Pó

Figura 16 – Fluxograma qualitativo geral simplificado do setor de produção: salas de 
jantar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Feutro

TNT

Tecido

Linha

Fita plástica rígida

Sobra de espuma

Sobra de TNT

Sobra de fita plástica rígida

Parafusos

Ar

Sobra de tecido

Almofadas

Percinta

Plástico

Fita larga

Corda Nylon

Zíper

Etiquetas

Corda encerada

Espuma

FLUXOGRAMA QUALITATIVO GERAL SIMPLIFICADO 

ENTRADA RESÍDUOS

Produção  de  Esto fado s
Madeira (eucalipto) Produção que envolve: Pó de madeira

Grampos Acabamento Grampo

MDF  15 mm Percinta/Espumação Sobra de compensado

Energia Estofamento Sobra de papelão

Compensado (9 e 15 mm) Serraria E.P.I usados

MDF  3  mm Montagem Sobras de madeira

Papelão Corte de tecidos e costura Sobra de tecido

Dobradiças

Botões

Madeira ( pré cortados ) Embalagem Sobra de percinta

Cola

 
Figura 17 – Fluxograma qualitativo geral simplificado do setor de produção: estofados  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 Percebe-se, pelos Fluxogramas das FIGURAS 16 e 17, que de acordo com a 

ABNT NBR 10004 (2004), os resíduos sólidos gerados no processo produtivo da 

empresa Vitália Móveis Ltda são classificados em resíduos não perigosos e resíduos 

perigosos. A classificação, segundo as Normas Brasileiras, é: 

1) Resíduos Não Perigosos: 

- Resíduo de madeira; 
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- Resíduo de materiais têxteis; 

- Resíduo de papel e papelão; 

- Sucata de metais ferrosos; 

- Sucata de metais não ferrosos (latão etc.); e 

- Resíduos de plástico polimerizado. 

 

2) Resíduos Perigosos: 

- Resíduos e lodos de tinta proveniente da pintura industrial (borra de tinta) 

(substância tóxica); 

- Acetona suja (substância tóxica).  

 

 Com relação ao sexto passo, Avaliar as Entradas e Saídas, a avaliação dos 

dados da entrada de materiais e saída dos subprodutos, resíduos e efluentes dos 

processos produtivos foi efetivada com base nos registros e documentos existentes 

na empresa; entretanto, decidiu-se que esses dados seriam coletados no “chão de 

fábrica”. Os dados referentes à entrada de matéria-prima foram coletados no setor 

de compras por meio dos registros existentes na empresa. Estes dados foram 

analisados e comparados em relação à quantidade de resíduos sólidos gerados na 

produção. 

 Ao realizar esse levantamento das entradas de materiais e saídas dos 

subprodutos e resíduos dos processos produtivos, identificou-se que na empresa 

Vitália Móveis Ltda. não existia um procedimento sistematizado de descarte, 

segregação, armazenagem e destinação final dos resíduos gerados. Todo o resíduo 

era entregue e colocado em um caminhão da Prefeitura Municipal de São Geraldo 

que, a partir daí, dava o destino final ao resíduo. A questão abordada está 

relacionada ao fato da Prefeitura Municipal de São Geraldo não possuir 

Licenciamento Ambiental para fazer o descarte dos resíduos. A cidade de São 

Geraldo tem uma Usina de triagem e compostagem do lixo e não possui um Plano 

Diretor. No caso dos resíduos considerados tóxicos, provenientes das empresas da 

cidade, estes são recolhidos pela empresa Maralpe Ltda-ME e encaminhados à 

empresa Essencis Soluções Ambientais S/A para a destinação final. 

A empresa Vitália Móveis Ltda. não tinha cultura e nem um Sistema de 

Gerenciamento dos Resíduos. Os resíduos eram descartados todos juntos, 
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misturados, sem nenhuma orientação e processo de segregação. Esse fato pode ser 

observado de acordo com a FIGURA 18. 

 

Figura 18 – Descarte dos resíduos antes da Produção Mais Limpa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 A adoção de um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

envolve ações apropriadas e seguras, em que se observam as etapas a partir de 

sua concepção, caracterização, manuseio, coleta, acondicionamento, transporte, 

armazenamento, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. O primeiro 

passo, então, foi dar início à implantação do gerenciamento de resíduos. A equipe 

de P+L realizou uma caminhada pela empresa com os objetivos de fazer uma 

vistoria e detectar os problemas, erros e os pontos pelos quais seria necessário 

trabalhar. Depois de identificar os problemas e ter detectado as ações, iniciou-se um 

processo de conscientização de todos os funcionários da Vitália Móveis Ltda. 
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 Em 10 de julho de 2014, foram promovidas palestras com o intuito de 

conscientizar e treinar os funcionários da empresa quanto à importância de se 

implantar um PGRS. Essas foram realizadas para grupos de aproximadamente 25 

pessoas até completar o total dos funcionários. Durante o treinamento, explicou-se 

sobre: o que é um Programa de Gerenciamento de Resíduos; atitudes de prevenção 

e precaução; minimização da geração dos resíduos; manuseio seguro; segregação 

na origem; acondicionamento; identificação dos resíduos; tratamento interno; coleta 

e transporte internos; armazenamento temporário; coleta e transporte externos; e 

tratamento externo e disposição final. Na FIGURA 19, contêm-se alguns slides 

dessa apresentação. 

 

Figura 19 – Treinamento e conscientização dos funcionários da empresa Vitália 
Móveis Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Fonte: Acervo pessoal. 
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A partir daí, adotou-se um processo de segregação e gestão dos resíduos em 

que todos os funcionários da empresa passaram a separar e dar destino, de forma 

correta, aos resíduos. Na segunda metade do mês de julho, passou-se a realizar um 

monitoramento mensal da quantidade gerada de resíduo, o que proporcionou uma 

sistematização de todo processo para que a gestão dos resíduos passasse a 

funcionar. Manter esse controle é de fundamental importância para o gerenciamento 

dos resíduos e de extrema relevância para traçar metas e redução a serem 

alcançadas. Para isso, foram espalhados tambores em todo o galpão da produção 

com cores e identificações adequadas conforme o tipo de resíduo (FIGURA 20). 

Também foram colocados avisos sobre a forma correta de se lidar com o resíduo. 

 Definiu-se, também, com os membros da equipe do “Eco Time” que a partir 

do mês de agosto de 2014, em cada setor seria realizada a quantificação dos 

resíduos gerados. Para cada setor foram escolhidas pessoas encarregadas de 

quantificar e pesar os resíduos. Decidiu-se que os resíduos quantificados seriam os 

seguintes: EPI (Equipamentos de Proteção Individual); lixas; borra de tinta; resíduos 

da madeira; papelão; plástico; metal e tecidos. 

 

Figura 20 – Coleta seletiva na empresa Vitália Móveis Ltda. 
 

                    
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 A partir de julho de 2014 alguns encarregados da empresa passaram a 

orientar, acompanhar e fiscalizar as ações dos funcionários em relação ao descarte 
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dos resíduos. Notou-se, de início, uma dificuldade dos funcionários em relação ao 

processo de separação dos resíduos. Contudo, nos primeiros meses de aplicação 

do gerenciamento, percebeu-se melhora significativa no comportamento dos 

funcionários. 

 A iniciativa foi de criar um processo que contemplasse a segregação, o abrigo 

interno e, ou, externo e a forma de acondicionamento dos resíduos sólidos gerados 

pela Vitália Móveis Ltda. O acondicionamento dos resíduos sólidos passou a ser 

feito por meio de tambores metálicos, caçambas e realizado de forma temporária. 

Criaram-se também, abrigos externos temporários para todos os resíduos sólidos 

(FIGURA 21). 

 

Figura 21 – Descarte dos resíduos de madeira em caçambas e abrigo externo dos 
demais resíduos 

 

 
 
Fonte: Acervo pessoal.  
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 Durante as vistorias e caminhadas promovidas pela equipe da P+L na 

empresa Vitália Móveis Ltda., percebeu-se que as tábuas de madeira de eucalipto e 

MDF Cru comprados para a produção dos móveis eram envoltos por uma fita 

plástica rígida na embalagem deles. A amarração das pilhas de madeira era feita 

utilizando-se uma fita plástica rígida de cor verde (FIGURA 22).  

 

Figura 22 – Fita plástica rígida verde descartada 
 

 
Fonte: Acervo pessoal.  

 

 

 Verificou-se, observando as caçambas de lixo da empresa, que existia grande 

volume descartado desse tipo de fita plástica, que resultavam das sobras 

provenientes da embalagem das chapas de madeira. Estas sobras eram colocadas 

juntamente com outros resíduos na caçamba para o descarte. Não havia uma 

separação do resíduo nem uma política, por parte da empresa, em reaproveitar esta 

fita. 

 Na reunião da equipe de P+L, a Técnica Ambiental levantou a possibilidade 

de reaproveitar as sobras da fita plástica rígida. Ela conhecia uma empresa do 

Estado do Espírito Santo que, mensalmente, busca em Ubá, no polo moveleiro, 

sobras desta fita. Essa empresa reaproveita as sobras de fita na produção de 

artesanato. A decisão da equipe, então, foi separar adequadamente as sobras da 

fita e juntá-las para fornecê-las ao interessado. Com isso, a Vitália Móveis Ltda. 

passou a vender as sobras de fita e a evitar assim, um passivo ambiental. 
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Considerou-se, então, o reaproveitamento das fitas descartadas do setor da 

marcenaria. 

 Com relação à viabilidade ambiental dessa ação, o fato de a fita plástica 

rígida ser reutilizada por outra empresa, caracteriza uma estratégia ambiental de 

P+L, evitando, assim, seu descarte no meio ambiente.    

 Um setor também observado pela equipe da P+L, durante as vistorias e 

caminhadas realizadas pela empresa, foi o de pintura eletrostática. Esse tipo de 

pintura é realizado pela pulverização da tinta em pó. O processo de pulverização da 

tinta, na empresa, ocorre em uma cabine de pintura, onde a aplicação da tinta epóxi 

é feita de forma manual. A cabine possui duas janelas para pintura manual, 

conforme ilustrado na FIGURA 23. O sistema de recuperação de pó nas cabines é 

feito pelos filtros-cartucho cilíndricos, em poliéster.   

 

Figura 23 – Cabine de pintura na empresa pesquisada 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 A pintura eletrostática é realizada por uma pulverização da tinta em pó 

(epóxi). As tintas usadas no processo de pintura, são formadas por material orgânico 

e precisam ser aquecidas para poder se fixar no móvel (OLIVEIRA, 2013). Ainda de 

acordo com o autor, a tinta epóxi tem, em sua composição, 55% de resinas base, 

40% de pigmentos ativos e inativos, 4,5% de aditivos e 0,5% de agentes de cura. 
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 O processo de pulverização da tinta ou pintura ocorre por meio da cabine, por 

onde os funcionários realizam a pintura. Na pintura eletrostática, a tinta epóxi é 

colocada em recipiente onde é fluidizada e encaminhada às pistolas (revólveres) de 

pintura. Logo após a pintura, as peças e perfis são encaminhados para a estufa 

onde é feito a cura das tintas. 

 O processo de recuperação do pó nas cabines é realizado através de filtros 

de cartucho cilíndricos, em poliéster. Para a recuperação do pó, para cada cor de 

tinta utilizada é necessário um cartucho particular, sendo substituído de acordo com 

a mudança de coloração no processo. 

 Para Weg Tintas Industriais – WEG (2009), 95 a 98% do residual das tintas 

em pó podem ser recuperados nas cabines de pintura pelo sistema de filtros e 

exaustão. Para que isto ocorra, a limpeza das cabines e troca dos filtros deve 

ocorrer quando houver mudanças de cor. Porém, na Vitália Móveis Ltda., muitas 

vezes por falta de tempo ou por falta de procedimentos, esta limpeza não é feita de 

forma adequada. 

 A mistura das tintas dá origem a um residual que é denominado pela empresa 

como “tinta contaminada” ou “borra de tinta” (FIGURA 24). Esse resíduo é coletado 

todos os dias por funcionários da empresa e armazenado em latas que são fechadas 

e acondicionadas de forma apropriada até o descarte final do resíduo. No 

treinamento dado aos funcionários sobre o PGRS, foi explicada a forma correta de 

manuseio, segregação do resíduo, acondicionamento, tratamento interno e 

armazenamento temporário e externo. Trata-se de resíduos contendo risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade e toxicidade. 
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Figura 24 – Tinta contaminada ou “borra de tinta” 

Fonte: Acervo pessoal.   

 

 As embalagens destinadas para o armazenamento temporário da “borra de 

tinta”, na empresa pesquisada, são coletadas e levadas para um abrigo de resíduos 

químicos, até que a empresa ambientalmente licenciada busque. Todos os dias a 

“borra de tinta” é recolhida e colocada nas embalagens adequadas para ser 

armazenada no abrigo até a disposição final. Para isto, foi construído um abrigo 

adequado com piso convergente com a construção de canaletas para que não haja 

vazamento de resíduo perigoso (FIGURA 25). 
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Figura 25 – Abrigo temporário externo para tinta contaminada ou “borra de tinta” 
 

 
(a) 
 

 
(b) 

Fonte: Acervo pessoal. 
 
 
 De acordo com a ABNT NBR 10004 (2004), neste caso, tem-se o resíduo 

perigoso de fontes não específicas, como exemplo: resíduos e lodos de tinta 

proveniente da pintura industrial (considerado tóxico). 

 Verificou-se que a Vitália Móveis Ltda já tinha um acordo com outra empresa 

especializada em coletar os resíduos perigosos (borra gerada pelos restos de tinta e 

vernizes utilizados na produção).   
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 Diante de tudo o que foi observado, e em se tratando do sétimo passo da 

metodologia, Selecionar o Foco da Implementação de P+L, ficou decidido pela 

indicação feita pela diretoria da empresa e pelas reuniões com a equipe da P+L que 

a implementação da metodologia seria efetivada em todos os setores da empresa 

por causa do seu tamanho, empresa de pequeno porte. Ficou definido que o foco de 

aplicação seria os setores de linha de produção das salas de jantar e dos estofados. 

O foco de avaliação identificado na empresa e que serviu para definir as 

oportunidades de P+L está relacionado à geração de resíduos sólidos, uma vez que 

é o principal ponto desta pesquisa. 

 

4.3 Fase 3: avaliação 

 

 Com relação ao passo 8, Originar um balanço de material e, ou, energia, o 

objetivo foi identificar quantitativamente as entradas e saídas dos processos e os 

custos associados a esses. Em todos os setores da produção foram quantificados e 

pesados (na fonte geradora) os resíduos propostos pela equipe do “Ecotime”. O 

funcionário da empresa, o Técnico em Segurança do Trabalho, ficou encarregado de 

coordenar e supervisionar a pesagem e quantificação dos resíduos sólidos. Foram 

elaboradas planilhas para a coleta dos dados. Decidiu-se pela equipe que ao final de 

cada semana seria realizada a pesagem de alguns resíduos; para outros, a 

pesagem seria no final de cada mês. A princípio ficou estipulado um prazo mínimo 

de um mês para iniciar o balanço e a análise dos dados coletados. Os resíduos 

pesados e conferidos estão listados na TABELA 4. 
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Tabela 4 – Balanço geral de materiais para a produção de salas de jantar e 
estofados, projetado para 2014 

 
ENTRADAS SAÍDAS 

Materiais e insumos Quantidade Resíduos sólidos Quantidade 

    
Madeira (pré cortados) 304.236,80 Madeira 1.003,50 
Madeira (eucalipto) 420 m3 Isopor 21,54 
Compensado MDF  85.200,00   
Papelão 28.195,74 Papelão 7.428,54 
Grampos 17.587,45 EPI 186,87 
Parafusos 2.478,58 Metal 679,02 
Tecido 67.737,29 Tecido 6.695,19 
Espuma 15.876,00 Lixa 496,65 
Cola, verniz, esmalte, catalisador PU 
eletrostático, retardador universal, 
diluente eletrostático, vernisol, tingidor 
hidro, verniz, esmalte 

10.398,84 Borra de tinta 2.214,48 

     
Plástico 7.671,12 Plástico 1.491,12 
    
Fita plástica rígida  12,00 Fita plástica rígida 12,00 
  Estopa 333,06 
Material total (kg) 539.393,82 Resíduo total (kg)  20.561,9 
    
Fonte: Própria.  

 

 

 Nessa fase da metodologia, com a apresentação dos balanços de material e a 

fonte de geração de resíduos, pôde selecionar as oportunidades de P+L a serem 

implantadas. Considerou-se apenas o quantitativo das entradas de matérias-primas 

e insumos e para as saídas de alguns resíduos sólidos, em razão de a empresa 

Vitália Móveis Ltda. não possuir um sistema adequado de controle e medição de 

energia e água. Não foram consideradas a entrada e perdas de energia. 

 Foram efetuados balanços de material para os setores que envolvem a 

produção de salas de jantar e estofados antes da implantação das oportunidades de 

P+L. Os balanços de material foram elaborados considerando-se as entradas e as 

saídas de um período de seis meses, mas, foi realizada uma projeção para 12 

meses. Por isto, os dados apresentados na TABELA 4 representam uma projeção 

para todo o ano de 2014. Percebe-se que, dos 20.561,9 kg de resíduos sólidos 

gerados na produção, o papelão representa 36,13% do total; 32,56% dos resíduos 

de tecido; 10,77% de borra de tinta proveniente dos insumos e do processo de 
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pintura dos móveis; 7,26% dos resíduos de plástico e os outros 13,28% dos resíduos 

restantes, são representados por resíduos de madeira, isopor, metal, fita plástica 

rígida, lixa, equipamentos de proteção individual (EPI) e estopa. 

 As informações e os dados apresentados na Tabela 4, sobre o balanço geral 

de materiais, foram resultados de reuniões e decisões dos membros da equipe da 

P+L. Diante da realidade e das possibilidades e dificuldades da empresa, decidiu-se 

por apresentar um balanço com os itens escolhidos pela equipe e possíveis de 

serem mensurados e coletados pela empresa. Portanto, o balanço de material 

produzido, indica qual é a quantidade de quase todos os resíduos sólidos gerados 

na produção. 

 Após a elaboração e análise do balanço de materiais, a equipe da P+L se 

reuniu para discutir e analisar a situação da empresa. Diante dos resultados, foram 

realizadas discussões, apresentando sugestões e opiniões sobre como seriam as 

possibilidades de melhorias. Na reunião todos se expressaram e, a partir daí, 

surgiram oportunidades de P+L para a empresa Vitália Móveis Ltda. Foi realizado 

um brainstorming (tempestade de ideias). 

 Com a apresentação da geração dos resíduos, bem como da discussão sobre 

os locais, fontes e causas dessa geração, considerou-se concluído o passo 9 da 

metodologia de P+L, conduzindo as ações para a realização do passo 10 – Gerar as 

oportunidades de P+L. 

 As oportunidades de P+L referem-se às possíveis modificações em diversos 

níveis de atuação, de modo a permitir a redução do consumo e da geração de 

resíduos finais. 

 Num primeiro momento, durante a reunião da equipe de P+L, foram 

apresentadas e elencadas, pelos membros da equipe, as seguintes oportunidades 

de P+L: 

− Oportunidade de produção de subprodutos: utilização de retalhos, restos de 

tecidos gerados para confecção de subprodutos; 

− Oportunidade de coleta seletiva: emprego de coleta seletiva nos setores 

operacionais e administrativos; 
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− Oportunidade de gerenciamento de resíduos sólidos: implantação de um 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

− Oportunidade de Educação Ambiental: sensibilização e conscientização 

ambiental dos empregados; 

− Oportunidade de reaproveitamento da fita plástica rígida (ou fita pet); 

− Oportunidade de reutilização da bobina de tecido; 

− Oportunidade de corte adequado das folhas de papelão para embalagem 

dos móveis; 

− Oportunidade de cabine móvel para pintura; 

− Oportunidade de reciclagem externa; 

− Oportunidade de promover um maior controle quanto à qualidade da 

madeira comprada. Realizar uma política de compra de insumos para garantir 

uma melhor qualidade dos mesmos. 

 Das oportunidades de P+L identificadas e selecionadas, a equipe do Ecotime 

analisou e identificou que todas estas oportunidades apresentadas são de fácil 

implantação e que são consideradas promissoras do ponto de vista principalmente 

ambiental. 

 O objetivo foi selecionar as oportunidades de P+L viáveis e identificar os 

resultados por meio das avaliações preliminares. 

 

4.3.1 Oportunidade de produção de subprodutos 
 

 Esta oportunidade refere-se à utilização de retalhos de tecidos gerados na 

produção dos móveis para a confecção de subprodutos. Na verdade, a empresa 

Vitália Móveis Ltda. pegou uma máquina picotadeira e fez uma modificação, uma 

adaptação no equipamento. Isto porque, percebeu-se que, na empresa, após o setor 

de corte e costura dos tecidos destinados para a montagem dos móveis, sobravam 

muitos pedaços de tecido que até então, não eram aproveitados. Com o tempo 

percebeu-se o acúmulo do resíduo, como pode ser verificado na FIGURA 26, que 

mostra o abrigo temporário interno à empresa e o abrigo temporário externo, já com 

a capacidade limitada.  
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Figura 26 – Acúmulo de resíduos sólidos (pedaços de tecido) 
 

 
(a) 

 
(b)  

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Por isto, a empresa decidiu em adaptar um equipamento já existente para 

destiná-lo ao corte dos retalhos. A alternativa encontrada foi adaptar a máquina para 

que os retalhos fossem flocados, picotados em pedaços menores para que assim, 

substituíssem o enchimento das almofadas de espuma por flocos de tecido. Com 

isso, a empresa pode obter maior eficiência do processo produtivo, reduzindo custos 

com a reutilização do tecido e eliminando assim os resíduos sólidos gerados. A 

intenção é produzir um subproduto a partir dos resíduos de tecidos gerados. O 

propósito da empresa com esta oportunidade é diminuir o impacto ambiental. Nesse 

contexto, segundo Barbieri (2006), a aplicação da P+L envolve produtos e 
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processos, em que uma sequência de prioridades deve ser seguida: “prevenção, 

redução, reuso e reciclagem, tratamento com recuperação de materiais e energias, 

tratamento e disposição final”. 

 Pode-se verificar a viabilidade da implantação desse sistema através do 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Viabilidade de adoção da produção de subprodutos através da 
adaptação da máquina de flocar retalhos 

 

Avaliação Descrição 

Viabilidade técnica 
Através da adaptação da máquina e a flocação (picotar) dos retalhos 
gerados na produção, a empresa obtém eficiência do sistema ao 
reduzir os custos para o enchimento das almofadas. 

Viabilidade ambiental 
Reutilização e reaproveitamento dos pedaços de tecido gerados 
ocasionando menor impacto ambiental. 

Viabilidade econômica Redução dos custos de produção das almofadas. 

Fonte: Própria. 

 

4.3.2 Oportunidade de coleta seletiva 

 

 O propósito de se realizar uma coleta seletiva é a de separar diferentes tipos 

de resíduos gerados no processo produtivo de modo a evitar contaminação e reduzir 

os custos associados ao seu tratamento e, ou, destinação. 

 A empresa Vitália Móveis Ltda. não possuía um sistema de coleta seletiva dos 

resíduos gerados nas suas instalações. A partir do mês de julho de 2014, foram 

adquiridos e disponibilizados tambores de metal e coletores de lixo, todos 

identificados conforme o tipo de resíduo a ser descartado. A coleta seletiva foi 

implantada em todos os setores, inclusive no setor administrativo (FIGURA 27). 
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Figura 27 – Coletores para coleta seletiva na empresa Vitália Móveis Ltda. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fonte: Acervo pessoal. 
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 Observando-se o QUADRO 7, é possível verificar a viabilidade de 

implantação da coleta seletiva em todos os setores da empresa.  

 
Quadro 7 – Viabilidade e implantação de coleta seletiva na empresa Vitália Móveis 

Ltda. 
 

Avaliação Descrição 

Viabilidade técnica Segregação de resíduos sólidos no processo produtivo.  

Viabilidade ambiental 
Melhor segregação e reaproveitamento dos resíduos 
sólidos. 

Viabilidade econômica Investimento: R$ 3.000,00 (coletores para coleta seletiva). 
Fonte: Própria. 

 

 A implantação de um programa de coleta seletiva para a empresa pesquisada 

foi de fundamental importância, pois refere a ações simples, de baixo custo de 

implantação, fácil implantação e execução. A introdução de uma coleta seletiva pode 

fazer parte de um Programa de Gerenciamento de Resíduos e podem ser 

gerenciados por um mesmo profissional. 

 

4.3.3 Oportunidade de gerenciamento de resíduos sólidos 
 

 Com a implantação de um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS), torna-se possível delinear as etapas do processo de gestão de resíduos 

sólidos de uma empresa considerando-se suas particularidades e limitações. A 

empresa, desde o mês de julho de 2014 iniciou a implantação de um PGRS, de 

acordo com as diretrizes da Lei Federal n. 12.305, de 02 de agosto de 2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 O PGRS estabelece os princípios básicos da minimização da geração de 

resíduos, identificando e descrevendo as ações relativas ao seu manejo adequado, 

levando em consideração os aspectos referentes a todas as etapas, compreendidas 

por: geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, transporte 

interno, armazenamento temporário, tratamento interno, armazenamento externo, 

transporte externo, tratamento externo e disposição final devidamente licenciado 

pelo órgão ambiental competente. 
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 Sabendo-se da importância do programa e com base no QUADRO 8, é 

possível verificar a viabilidade da implantação de um PGRS na empresa Vitália 

Móveis Ltda. 

 

Quadro 8 – Viabilidade e implantação de um PGRS na empresa Vitália Móveis Ltda. 
 

Avaliação Descrição 

Viabilidade técnica 
Melhor definição, organização, atribuição de tarefas, armazenamento 
e destinação dos resíduos sólidos gerados. 

Viabilidade ambiental Menor agressão ambiental. 

Viabilidade econômica 
Investimento de aproximadamente: R$ 5.000,00 (profissional para 
gerenciar + outros investimentos de acordo com as ações previstas 
no PGRS)/mês. 

Fonte: Própria. 

 

 Refere-se a um conjunto de atividades que pode ser adotado pela empresa 

Vitália Móveis Ltda., uma vez que são ações simples decorrentes de boas práticas 

administrativas e operacionais e com custo de implantação baixo e de fácil 

execução.  

 As ações e práticas que devem ser adotadas com o PGRS são:  

− Especificar e classificar os resíduos sólidos de acordo com a ABNT NBR 10004 

(2004) produzidos pela empresa e sua disposição nos contentores cujas cores 

são definidas pela Resolução Conama n. 275/01;  

− Especificar a quantidade de resíduos produzida pela empresa;  

− Realizar, entre seus funcionários e clientes, palestras/debates/campanhas 

visando à conscientização dos mesmos em relação ao procedimento que deverá 

ser adotado para a efetivação do processo de coleta seletiva que será implantado 

pelo presente Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

− Realizar coleta, transporte e acondicionamento; 

− Destinação final do resíduo, ou seja, o gerador deverá apresentar a declaração de 

contratação de empresa ou serviço para transporte e destinação final dos 

resíduos, recicláveis, incluindo as respectivas licenças ambientais. 

 Algumas ações internas citadas acima já tinham sido implantadas, como: a 

especificação e classificação dos resíduos; especificação da quantidade de resíduos 

gerada; treinamento ou palestra com o propósito de conscientizar os funcionários 
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quanto aos procedimentos a serem realizados; coleta seletiva; transporte e 

acondicionamento e destinação final de forma correta para a maioria dos resíduos. 

 

4.3.4 Oportunidade de educação ambiental 
 

 A implantação da Educação Ambiental consiste em estabelecer um programa 

de orientações e informações sobre o meio ambiente aos funcionários da Vitália 

Móveis Ltda., objetivando-se alcançar melhorias no desenvolvimento de suas tarefas 

acompanhadas de uma consciência ambiental, responsabilidade e segurança. 

 O propósito de se implantar esta oportunidade é desenvolver uma 

sensibilização e conscientização ambiental dos funcionários através de 

treinamentos, palestras, reuniões e atividades direcionadas ao atendimento das 

demandas e necessidades da empresa, buscando a melhoria contínua e uma gestão 

mais eficiente. 

 A empresa Vitália Móveis Ltda. realizou dois treinamentos para os 

funcionários, um realizado no mês de junho e o outro no mês de julho de 2014. O 

propósito dos treinamentos foi orientar e conscientizar os funcionários quanto a 

mudança de comportamento e conservação do meio ambiente, promovendo assim o 

uso consciente e eficiente dos recursos naturais. 

 A empresa realizou dois treinamentos para os funcionários, um foi realizado 

no mês de junho e o outro foi realizado no mês de julho de 2014. O propósito dos 

treinamentos foi orientar e conscientizar os funcionários quanto a mudança de 

comportamento e conservação do meio ambiente, promovendo assim o uso 

consciente e eficiente dos recursos naturais. 

 Através do QUADRO 9, é possível verificar a viabilidade da adoção de um 

programa de Educação Ambiental na empresa estudada. 
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Quadro 9 – Viabilidade e implantação de um programa de educação ambiental na 

empresa Vitália Móveis Ltda. 
 

Avaliação Descrição 

Viabilidade técnica Maior comprometimento com as atividades desenvolvidas. 

Viabilidade ambiental Maior conscientização ambiental operacional.  

Viabilidade econômica Investimento de aproximadamente: R$ 2.000,00 / mês. 

Fonte: Própria. 

 

 

 A empresa em questão poderá desenvolver diversas ações e atividades no 

programa de Educação Ambiental, como: divulgar os conceitos e práticas da 

Educação Ambiental; promover palestras; monitoramento dos riscos ambientais; 

reduzir, reutilizar os resíduos gerados no processo produtivo; trabalhar na coleta 

seletiva; contribuir para melhorar o ambiente de trabalho. A implantação da 

Educação Ambiental pode fazer parte do PGRS e ser gerenciado pelo mesmo 

profissional. 

 

4.3.5 Oportunidade de reaproveitamento da fita plástica rígida (ou fita pet) 
 

 A oportunidade de P+L refere-se à reutilização da fita plástica rígida para a 

produção de artigos de artesanato. 

 A fita plástica rígida é utilizada na embalagem do amarrado de tábuas de 

pinus (FIGURAS 22 e 28) e, até o momento de início da pesquisa, não havia um 

reaproveitamento do resíduo pela empresa. 
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Figura 28 – Fita plástica rígida utilizada na embalagem do amarrado de tábuas de 
pinus  

 

 
 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
 

 

 Atualmente, existe um descarte de 12 kg por ano de fita plástica rígida 

(FIGURA 29), que resulta em uma perda ambiental para a empresa, em função do 

custo referente à sua disposição no meio ambiente. 
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Figura 29 – Armazenamento temporário de fita plástica rígida 

  

 
Fonte: Acervo pessoal. 
 

 

 Com a implantação desta oportunidade de P+L, que resultou com a 

possibilidade de reaproveitamento da fita plástica, ganhos ambientais estão sendo 

alcançados. Com relação ao benefício ambiental, houve um reaproveitamento dos 

resíduos de fita plástica rígida reduzindo o impacto negativo causado pela empresa, 

que antes tinha sua disposição final no meio ambiente, contribuindo, assim, com a 

redução da emissão de gases de efeito estufa e com o aumento da vida útil dos 

aterros sanitários. A reutilização desse resíduo (fita plástica) como matéria-prima por 

uma empresa através da reciclagem externa foi a forma de aproveitamento 

ambiental encontrado para esse material. De acordo com o CNTL (2001), os 

resíduos gerados que não podem ser evitados devem passar por uma reciclagem 

interna. E quando não for possível realizar esse processo, pode-se utilizar medidas 

de reciclagem fora da empresa, como apresentada no nível 3 (FIGURA 10).  

 

4.3.6 Oportunidade de reutilização da bobina de tecido 
 

 Trata-se de uma oportunidade de P+L de simples implantação e de baixo 

custo, baseada na reutilização de resíduo do tarugo da bobina de tecido utilizado na 

produção (FIGURA 30).   
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Figura 30 – Armazenamento de tarugos de papelão 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Foram realizados estudos de viabilidade, e com relação à viabilidade 

econômica, verificou-se que com a implantação desta oportunidade, a empresa 

Vitália Móveis Ltda. obteria um acréscimo em seu lucro. Isto ocorreria com a venda 

dos tarugos para o fornecedor de tecidos, ao invés de descartá-los. 

 Com relação à viabilidade ambiental, percebeu-se que a reutilização do 

tarugo da bobina de tecido caracterizaria uma estratégia ambiental de P+L mais 

interessante para a empresa pesquisada do que fazer a reciclagem externa deste 

resíduo. Neste contexto, de acordo com o CNTL (2001), os resíduos gerados que 
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não podem ser evitados devem passar por uma reciclagem interna, que pode ser 

verificado no nível 2 (reciclagem interna) na FIGURA 10. 

 Para que esta oportunidade fosse implantada, foi necessário orientar os 

funcionários responsáveis pela manipulação desse material para que tivessem 

cuidado com o mesmo. Isto para que fossem preservados os tarugos para que eles 

pudessem ser reutilizados na bobinagem do tecido pelo fabricante. 

 Quanto à viabilidade técnica, não foi possível realizar devido ao fato de 

nenhum tipo de equipamento ter sido modificado ou introduzido no processo 

produtivo. 

 

4.3.7 Oportunidade de corte adequado das folhas de papelão para embalagem 
dos móveis 

 

 O aspecto tratado nesta oportunidade refere-se à redução do tamanho do 

papelão ondulado utilizado na embalagem dos produtos finais da empresa, que são 

os sofás e as poltronas. Trata-se de uma oportunidade de P+L de simples 

implantação e de baixo custo. 

 Foi realizado um estudo técnico sobre o assunto e, decidiu-se diminuir o 

tamanho do papelão usado na embalagem dos produtos. A redução foi referente à 

largura e no comprimento. Comunicou-se ao departamento de compras as 

especificações (largura e comprimento) para que as providências fossem tomadas. 

Com a compra do papelão com medidas menores, resultou na diminuição da 

geração de resíduos. Isto se deve, também, a um novo padrão de cortes do papelão, 

que foi estudado conforme as medidas dos sofás e poltronas embaladas. A intenção 

foi de reduzir o desperdício de papelão proveniente da embalagem dos produtos 

como sofás e poltronas e reduzir a geração de resíduos (FIGURA 31). 
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Figura 31 – Papelão ondulado utilizado na embalagem de sofás e poltronas 
 

 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Considerando os benefícios ambientais em relação à menor geração de 

resíduo do papelão, CEMPRE (2014) afirma que para cada 1.000 kg de aparas de 

papel utilizadas na produção de papelão ondulado reciclado, evita-se o corte de 

aproximadamente 10 a 12 árvores adultas, originadas de plantações comerciais 

reflorestadas. Além disso, a recuperação do material após o consumo ajuda a 

diminuir o volume de detritos a ser descartado em lixões e aterros sanitários já 

saturados. Pelo alto poder calorífico, o papel pode ser utilizado na reciclagem 

energética, característica que deverá ganhar importância no futuro próximo. 

 É importante promover o consumo consciente, reduzir o desperdício de papel 

e adotar hábitos para a separação do material reciclável nas residências e 

empresas. Também é importante a coleta seletiva e a triagem dos resíduos 
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recicláveis – sem a contaminação por matéria orgânica tais como restos de comida e 

outras impurezas. 

 

4.3.8 Oportunidade de cabine móvel para pintura 

 

 A aplicação da oportunidade da cabine móvel para pintura, de acordo com 

Oliveira (2013), surge da necessidade verificada pela equipe de P+L, de evitar a 

mistura de tinta, possibilitando toda a recuperação da tinta através dos filtros ou pela 

limpeza das cabines. 

 De acordo com a proposta de construção de uma nova cabine de pintura, esta 

seria projetada com medidas de 3,0 metros de comprimento útil. O sistema de 

pintura seria na forma manual em que contaria com duas janelas laterais e com uma 

configuração de 60 x 100 cm para mobilidade do pintor (OLIVEIRA, 2013). 

 O modelo da cabine seria o modelo roll on com rodas para o deslocamento da 

mesma até a área lateral do setor de pintura eletrostática, onde deverá ser 

posicionada. 

 O uso desta cabine móvel ficaria a cargo do encarregado do setor, conforme 

demanda da produção. 

 Para a análise econômica da oportunidade, considerou-se o orçamento do 

fabricante de cabine que melhor enquadrou às especificações da cabine da 

empresa. O orçamento que atendeu à necessidade da empresa foi estimado em 

R$31.000,00, incluindo a cabine móvel de pintura, a montagem, adequações e 

testes (OLIVEIRA, 2013). 

 Ainda de acordo com o autor, o período de recuperação deste investimento 

seria de um prazo inferior a um ano. Além do retorno econômico, a oportunidade da 

cabine móvel para pintura traria algumas vantagens socioambientais, como: 

− 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; 
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− Reutilização da tinta epóxi em detrimento à venda para reciclagem da tinta 

contaminada ou borra de tinta. 

 Por decisão da alta direção da Vitália Móveis Ltda., esta oportunidade não foi 

implantada durante o período da pesquisa. 

 

4.3.9 Oportunidade de reciclagem externa 

 

 A reciclagem externa dos resíduos tem sido uma medida considerada e 

adotada pela empresa Vitália Móveis Ltda. A empresa tem doado e vendido alguns 

resíduos gerados para que seja feita a reciclagem externa. No caso da “borra de 

tinta”, a empresa pesquisada tem um contrato com a Essencis MG Soluções 

Ambientais S/A-ME situada na Rodovia Ubá-Visconde do Rio Branco, km 3, na Zona 

Rural, Ubá, MG; e com a empresa MARALPE LTDA-ME, localizada na Rua Augusto 

Luiz Barbosa, número 421, bairro Industrial, Ubá, MG. Estas empresas possuem 

uma Autorização de Funcionamento e Licença Ambiental, respectivamente, 

conforme FIGURAS 32 e 33. Elas recolhem o resíduo mensalmente e são 

responsáveis por transportar e realizar a reciclagem deste resíduo.  

 Outro exemplo seria a reciclagem externa da fita plástica rígida. A Vitália 

Móveis Ltda. doa outros resíduos gerados para a reciclagem externa, porém, ela não 

realiza o acompanhamento das empresas que recebem os materiais e nem a 

destinação que dão a eles. 

 Portanto, seria importante para a empresa criar critérios para doação, venda e 

melhor acompanhamento das empresas envolvidas e sobre a destinação dos 

resíduos em questão. Outra ação interessante seria o registro das saídas dos 

resíduos encaminhados para a reciclagem externa. 

 Neste estudo de caso, pode-se perceber que, quanto à aplicação da 

metodologia da P+L foi possível de realizar e utilizar medidas de prevenção quanto à 

geração dos resíduos, mas em grande parte, as medidas foram de reciclagem fora 

da empresa, como apresentado na metodologia. O nível 3 ocorre quando há 

impossibilidade de se atingir os níveis 1 e 2 da metodologia. No caso da Vitália 

Móveis Ltda., a reciclagem dos resíduos é realizada fora da empresa.  
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Figura 32 – Autorização ambiental de funcionamento e licença ambiental da 
empresa Maralpe Ltda-ME 
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Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 33 – Licença ambiental da empresa Essencis Soluções Ambientais S/A 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo pessoal. 
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4.3.10 Seleção dos focos de P+L 
 

 No QUADRO 10 estão listadas as oportunidades de P+L identificadas pelo 

Ecotime. 

 

Quadro 10 – Listagem das oportunidades de P+L para a Vitália Móveis Ltda. 

 
Opções de P+L Implantado 

Não 
Implantado 

Observação 

Reciclagem 
externa 

“Borra de tinta”, papel, 
plástico, fita rígida de 
plástico, sucatas de metal. 

X 
 

 Adoção de critérios para 
doação e venda e um melhor 
acompanhamento das 
empresas envolvidas e 
destinação dos resíduos. 

Produção de 
subprodutos 

Confecção de subprodutos 
utilizando retalhos 

 
X - 

Emprego de coleta seletiva X  Viável 
Implantação de um plano de 
educação ambiental e 
criação de procedimentos 
operacionais padronizados 
para questões ambientais. 

X 

 

Viável 

Realização de treinamentos 
motivacionais (motivação dos 
empregados) 

X 
 

Viável 

Boas 
práticas 

operacionais 

Implantação de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS) 

X 
 

Viável 

Fonte: Própria. 

  

 Após verificar os aspectos técnico, ambiental e econômico das oportunidades, 

algumas implantadas e outras em fase de implantação, constatou-se que cinco das 

nove oportunidades já tinham sido implantadas ou se encontram em fase de 

implantação. As oportunidades implantadas ou em fase de implantação foram: a) 

oportunidade de coleta seletiva; b) oportunidade de gerenciamento de resíduos 

sólidos; c) oportunidade de Educação Ambiental; d) oportunidade de reciclagem 

externa; e e) oportunidade de reaproveitamento da Fita plástica rígida. As outras 

oportunidades identificadas não foram implantadas, devido decisão da Alta direção 

em iniciar somente a partir do ano de 2015. Porém, algumas opções precisam de 

melhor estruturação, acompanhamento, controle e registro dos procedimentos 

adotados. As principais oportunidades de P+L identificadas como viáveis são ações 

simples, decorrentes de boas práticas operacionais, com baixo custo de implantação 

e de fácil execução. 
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 Das oportunidades de P+L ainda não implantadas, como: a) oportunidade de 

produção de subprodutos; b) oportunidade de reutilização da bobina de tecido; c) 

oportunidade de corte adequado das folhas de papelão para embalagem dos móveis 

e d) oportunidade de promover um maior controle quanto à qualidade da madeira 

comprada, pode-se perceber que são viáveis do ponto de vista econômico e 

ambiental. Isto porque, a primeira oportunidade citada neste parágrafo refere-se ao 

reaproveitamento do resíduo de tecido gerado na produção dos móveis para ser 

utilizado como matéria-prima para o enchimento de almofadas. Com isso, a empresa 

poderá reduzir seus custos por reutilizar a tecido, evitando comprar espuma para o 

enchimento das almofadas. Quanto ao ponto de vista ambiental, com a aplicação 

desta oportunidade resultará na reciclagem interna do resíduo, diminuindo a 

quantidade de resíduo que a empresa tem que dispor. Estas oportunidades ainda 

não foram implantadas e não foram contempladas neste trabalho devido à decisão 

da Alta direção em dar prosseguimento no início do ano de 2015 e devido à restrição 

de tempo disponível à autora. 
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5 ESTUDO DE VIABILIDADE E IMPLANTAÇÃO 

 

 O objetivo nesta etapa é implantar as oportunidades de P+L consideradas 

viáveis para a Vitália Móveis Ltda. A execução das oportunidades de P+L na 

empresa pesquisada deve ser priorizada pela direção da empresa. No momento a 

Alta Direção decidiu por dar continuidade à implantação das oportunidades a partir 

do primeiro semestre de 2015. Para isto, devem-se definir o objetivo, metas, os 

riscos, recursos, cronograma e critérios para acompanhamento. A empresa deve 

estabelecer um plano de monitoramento para a análise da eficiência do processo 

produtivo. Esta é uma parte de aplicação da metodologia que ficará para uma 

pesquisa posterior. Isto devido ao tempo e prazo de entrega desta pesquisa. Como a 

direção da empresa decidiu iniciar a fase de aplicação da metodologia para outro 

momento, esta parte ficará como sugestão para pesquisas posteriores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 

 O mundo como um todo tem presenciado nos últimos anos várias 

consequências do comportamento não sustentável da humanidade. Consequências 

como: poluição das águas, a geração e disposição inadequada de resíduos tóxicos, 

a poluição do solo e a perda da biodiversidade. 

 Contudo, verifica-se atualmente um aumento da consciência ambiental da 

sociedade mundial. As empresas têm presenciado novos valores e ideologias como 

a crescente conscientização ambiental. Por isto, as empresas têm incluído em seus 

planos de gestão questões relacionadas ao caráter social e ambiental e utilizado 

ferramentas e técnicas como a metodologia da P+L, com o propósito de prevenção 

de geração de resíduos, efluentes e emissões nas fontes geradoras.  

 Em um período que a sociedade tem se preocupado com os problemas 

ambientais, as empresa têm assumido posturas e comportamentos mais proativos. 

Verifica-se que o meio ambiente passa a ser uma fonte adicional de eficiência e 

competitividade. 

 Este trabalho, direcionado para as práticas de P+L, buscou, desde o início, o 

envolvimento institucional, com a participação dos funcionários, que apresentaram 

as sugestões e relataram sobre a realidade da empresa e as atividades rotineiras, e 

o comprometimento da alta direção, com o apoio necessário para sua aplicação. 

Nesse sentido, as premissas da Produção Mais Limpa foram consideradas, pois este 

trabalho visou o desenvolvimento interno da empresa Vitália Móveis Ltda., mas o 

crescimento da Instituição como um todo. 

 Com a realização deste trabalho, pôde-se concluir que a aplicação da 

metodologia de Produção Mais Limpa permite que as empresas agreguem novos 

conhecimentos aos técnicos e funcionários, através de mudanças de paradigma e 

de pequenas adequações nas práticas do dia a dia. A adoção das práticas de P+L 

pode ser considerada um bom instrumento de gestão ambiental, pois prioriza a 

melhoria contínua. 
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 De acordo com a metodologia da P+L, pode-se considerar que esta é uma 

ferramenta eficaz. Foram alcançados benefícios ambientais e econômicos, como 

também foram percebidas melhorias da saúde ocupacional e a segurança ambiental 

da empresa.  

 Com relação aos benefícios econômicos, a Vitália Móveis Ltda. passou a 

obter retorno financeiro com a venda da fita rígida de plástico que antes da 

implantação da metodologia de P+L era descartada e destinada ao meio ambiente 

como resíduo. 

 Assim sendo, foi possível conseguir durante o período de 8 meses de 

desenvolvimento da metodologia, um aumento da consciência ambiental dos 

funcionários dos setores de produção e administrativo e da Alta Direção da empresa. 

Foi efetuada a contratação de um profissional na área ambiental para tratar das 

questões ambientais. A Alta Direção da empresa se comprometeu a implantar e dar 

continuidade às melhorias ambientais na empresa em geral. 

 Para o estudo de caso em questão, relacionado aos objetivos específicos, em 

especial a identificação das oportunidades de P+L, foram identificadas pela equipe 

nove oportunidades. Percebeu-se, que o enfoque preventivo deve ser prioritário para 

a empresa para que seja possível a redução do impacto ambiental e redução dos 

seus custos. Nesse sentido, ressalta-se a importância de se buscar formas de 

reaproveitamento interno dos resíduos gerados, ou seja, a reutilização no próprio 

empreendimento e de medidas que viabilizem a reciclagem externa dos mesmos. 

 Durante o período de implantação da metodologia da P+L na empresa Vitália 

Móveis Ltda., pode-se perceber avanços consideráveis no ambiente da empresa. 

Durante este período foi implantada a coleta seletiva em todos os setores da 

empresa; foram realizados treinamentos e palestras para o Programa de 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e para conscientizar os funcionários da 

importância de boas práticas para a melhoria do meio ambiente. Outra ação 

implantada foi à mudança do layout da empresa, que foi uma consequência das 

palestras e do Programa de Gerenciamento dos Resíduos. O ambiente dentro da 

fábrica ficou mais operacional, mais limpo e arejado. Isto refletiu na melhoria do 

ambiente pelos funcionários da empresa.  
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 Outro resultado positivo com a metodologia da P+L foi com relação à 

conscientização dos funcionários quanto à utilização de forma eficiente dos recursos 

naturais, de forma a minimizar a geração de resíduos e os desperdícios. A empresa, 

também iniciou um plano de reciclagem externa, dando início a uma sistematização 

das ações necessárias. Hoje a empresa conta com a parceria de algumas empresas 

autorizadas e licenciadas para realizarem este processo de reutilização dos 

resíduos.  

 Outra ação importante foi a contratação de uma funcionária especialista na 

área ambiental para estar gerenciando a aplicação da P+L e os passos, 

procedimentos necessários para que a empresa Vitália Móveis consiga o 

Licenciamento Ambiental da empresa. Todo este processo tem sido acompanhado 

de um Plano de Educação Ambiental iniciado na empresa. Verificou-se que vários 

resíduos como papelão, fita plástica rígida, plástico, resíduos de madeira tinham 

como destino o lixão municipal da cidade de São Geraldo. Com o desenvolvimento 

da metodologia, há o reaproveitamento dos resíduos por outras empresas. Em 

termos ambientais, obteve-se benefício em função do aproveitamento destes 

materiais ao invés dos mesmos serem descartados. 

 No que se refere à inserção do conceito de P+L na cultura da organização, 

pode-se afirmar que foi percebida a importância da prevenção na geração de 

resíduos sólidos no setor de produção de móveis.  

 As barreiras encontradas com o desenvolvimento da metodologia de P+L 

foram as seguintes: 1) inexistência de um programa de gerenciamento de resíduos e 

de informações concretas quanto aos registros de compras e de resíduos gerados; 

2) inexistência, de recursos e procedimentos para a realização da coleta de dados; 

3) Falta de informações exatas sobre as entradas de matérias-primas e de saída dos 

resíduos. Isto provocou um atraso na aplicação da metodologia, pois foi necessário 

organizar e criar procedimentos para iniciar a coleta e sistematização das 

informações. A empresa não tinha as informações organizadas, detalhadas, sendo 

necessário realizar este trabalho. Estas são barreiras que afetaram o período de 

desenvolvimento da metodologia da P+L. Outras barreiras encontradas foram: 

sistema falho relacionado ao critério de compra de insumos e inexistência de uma 
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cultura direcionada à gestão da qualidade e à gestão ambiental até o momento da 

pesquisa. 

 Um fator que resultou como uma barreira ao desenvolvimento da P+L foi a 

decisão da Alta Direção de, no final 2014, dar prioridade às demandas de compra de 

final de ano e direcionar as ações para o aumento da produção. Isto resultou no 

atraso à implantação dos passos da metodologia. Observou-se, com isso, que as 

barreiras encontradas durante o desenvolvimento da metodologia da P+L na Vitália 

Móveis Ltda. são comuns às barreiras descritas na literatura disponível. 

 Assim, verificou-se que a P+L possibilitou agregar novos conhecimentos aos 

funcionários e a Alta Direção da empresa pesquisada. Através desta mudança de 

paradigma proporcionada pela implantação da P+L, os projetos que envolvem a 

produção de móveis na empresa passaram a ser vistos pelos profissionais como 

uma alternativa para prevenção dos resíduos. 

 Desta forma, pode-se concluir que o objetivo geral foi alcançado, ou seja, 

desenvolver a metodologia de P+L e identificar as oportunidades encontradas dentro 

da empresa bem como disseminar a cultura da racionalidade, minimização e 

controle dos resíduos gerados e o paradigma da prevenção. 
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APÊNDICE A – APRESENTAÇÃO REALIZADA NO DIA 08/05/2014 NA PRIMEIRA 
VISITA TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DO COMPROMISSO E ENVOLVIMENTO DA 

DIREÇÃO E GERÊNCIA DA VITÁLIA MÓVEIS LTDA. 
 
 

 

SLIDES SOBRE A DEFINIÇÃO, OBJETIVOS, ETAPAS E PASSOS DA 
METODOLOGIA DE P+L 

 

APRESENTAÇÃO 1 
A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  

corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a  

imagem e inseri-la novamente.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Programa de Mestrado Profissional em 

Sustentabilidade Socioeconômica  Ambiental

Implementação da Metodologia da Produção 
Mais Limpa na Indústria Moveleira do Polo de 

Ubá - MG

Aluna:

Cristiana Vieira Leocádio Rigueira

Professor Orientador: 

Dr. Danton Heleno Gameiro

Ouro Preto - MG 

Abril / 2014

Roteiro de Apresentação

1. Introdução:

� Contextualização.

� Modelo de crescimento adotado pelas empresas.

2.1 A Produção mais limpa: uma abordagem preventiva no setor 
industrial.

2.2 A Metodologia da Produção Mais Limpa.

3. Resultados.

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  

corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a  

imagem e inseri-la novamente.

 

Contextualização:

� Alto padrão de consumo;

� Modelos de desenvolvimento a qualquer custo;

� Tecnologias obsoletas.

� Aumento dos problemas socioambientais.

� Escassez dos recursos naturais.

.

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  

corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a  

imagem e inseri-la novamente.

Introdução

esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo  

novamente. Se ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser  
necessário excluir a imagem e inseri-la novamente.

Fonte:www.google.com.br/search?tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=o9wIU4q7FsXokQf7qIDABA&ved=0CCoQsAQ&biw=1920&bih=97
9&q=resíduos%20efluentes%20imagens#imgdii

 
A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não  
tenha memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela  

esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo  
novamente. Se ainda assim aparecer o x vermelho, poderá  

ser necessário excluir a imagem e inseri-la novamente.

Fonte:www.google.com.br/search?tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=o9wIU4q7FsXokQf7qIDABA&ved=0CCoQsAQ&biw=1920&bih=979
&q=resíduos%20efluentes%20imagens#imgdii
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excluir a imagem e inseri-la novamente.
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Fonte:www.google.com.br/search?tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=o9wIU4q7FsXokQf7qIDABA&ved=0CCoQsAQ&biw=1920&bih=97
9&q=resíduos%20efluentes%20imagens#imgdii

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  

corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente.  
Se ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário  

excluir a imagem e inseri-la novamente.

Introdução

� Questionamento do modelo de crescimento adotado pelas
empresas.

� As empresas têm sido pressionadas a cumprir um mínimo de
exigências ambientais.

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  

corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a  

imagem e inseri-la novamente.

 

Introdução

Atendendo às exigências, os benefícios são:

� Reduções de resíduos e efluentes gerados;

� Economia de energia, água e matéria prima;

� Melhoria da saúde ocupacional e da qualidade de vida
no trabalho;

� Ganho na imagem e aceitação no mercado.

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  

memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  
corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  

ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a  
imagem e inseri-la novamente.

Introdução

� Mudanças na base produtiva a partir da década de 90.

� Para atingir a “Sustentabilidade Empresarial”, as
empresas têm incorporado valores ambientais,
sociais e econômicos nos planos e programas de
gestão.

� Para esta implementação, algumas ferramentas podem
ser utilizadas:

� - Sistemas de GestãoAmbiental (SGAs);

� - Metodologia da Produção Mais Limpa.

 

Conceito

Produção Mais Limpa: significa a aplicação
contínua de uma estratégia econômica, ambiental,
tecnológica, preventiva e 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 gerados, com
benefícios ambientais e econômicos para os
processos produtivos.

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  

corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a  

imagem e inseri-la novamente.

Objetivos

� Aumentar a vantagem econômica e competitiva 
da empresa;

� Racionalizar o uso de insumos e reduzir os 
desperdícios;

� Minimizar a geração de resíduos, diminuindo os 
impactos ambientais;

� Adequar os processos e produtos em 
conformidade com a legislação ambiental.

 

Benefícios (produção)

� Redução no consumo de energia, água e de insumos;

� Redução de resíduos e emissões;

� Reuso de resíduos de processo;

� Reciclagem de resíduos.

Benefícios (produtos)
� Redução de desperdícios (Eco design);

� Uso de material reciclável e renovável para os produtos;

� Produtos com maior vida útil;

� Uso de insumos atóxicos.

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  

corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a  

imagem e inseri-la novamente.

Vantagens

� Redução dos custos de produção e aumento da 
eficiência e competitividade;

� Redução das infrações aos padrões ambientais 
previstos na legislação;

� Auferir lucros onde só se via despesas;

� Acesso facilitado às linhas de financiamento;

� Melhoria da imagem da empresa junto aos 
consumidores, fornecedores, funcionários e poder 
público, com consequente ampliação do mercado;

� Melhor relacionamento com os órgãos ambientais, 
com a mídia e a comunidade.  
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Vantagens

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  

corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a  

imagem e inseri-la novamente.

• Melhoria das condições de saúde e segurança do
trabalho e a diminuição dos riscos de acidentes
ambientais;

• Acesso aos estudos da RBPML entre outras;

• Possibilidade de ampliação da validade dos
licenciamentos e do surgimento de um “selo P + L”
regulamentado;

• Visão pró ativa.

Não é possív el exibir esta imagem no 
momento.

Fonte: CNTL (2001)

 

Etapas

� 1ª etapa – Planejamento

� 2ª etapa – Diagnóstico (Pré –Avaliação)

� 3ª etapa – Avaliação

� 4ª etapa –Viabilidade

� 5ª etapa – Implementação

� 6ª etapa – Monitoramento e melhoria 
contínua   

1ª etapa – Planejamento

Busca-se estabelecer e possibilitar o bom
andamento do programa na empresa.

� Passo 1: Compromisso da direção da empresa.

� Passo 2: Definição da equipe de implementação
do programa e realização de sua sensibilização.

� Passo 3: Estabelecer objetivos e metas e a
abrangência da P + L.

� Passo 4: Identificar barreiras e suas soluções.

 

2ª etapa – Diagnóstico

Busca-se conhecer o posicionamento atual da
empresa em relação ao meio ambiente.

� Passo 5: Elaboração do fluxograma do
processo.

� Passo 6: Avaliar as entradas e saídas.

� Passo 7: Selecionar o foco da implementação
de P + L.

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha 
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja 
corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se 
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a 
imagem e inseri-la novamente.

3ª etapa - Avaliação

Busca-se levantar dados concretos atualizados,
analisá-los e determinar quais são as opções de
PML existentes para o ajuste dos aspectos
anteriormente priorizados.

� Passo 8: Análise dos inputs e outputs.

� Passo 9: Identificação dos focos do estádio de
avaliação.

� Passo 10:Gerar as oportunidades de P + L.

� Passo 11: Selecionar as oportunidades de P + L.

 

4ª etapa – Estudo de Viabilidade

Busca-se avaliar as oportunidades identificadas no 
estágio anterior e selecionar as mais viáveis para 
implementação. 

� Passo 12: Avaliação Preliminar.

� Passo 13:  Avaliação técnica.

� Passo 14:  Avaliação econômica.

� Passo 15: Avaliação ambiental.

� Passo 16: Seleção de oportunidades de P+L.

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha 
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja 
corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se 
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a 
imagem e inseri-la novamente.

5ª etapa - Implementação

Busca-se pôr em prática as opções selecionadas no
estágio anterior.

� Passo 17: Preparar o plano de P+L.

� Passo 18: Implementar oportunidades de P+L.

� Passo 19:Monitorar e avaliar.

� Passo 20: Sustentar atividades de P+L.
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6ª etapa –Monitoramento e melhoria 
contínua

� Passo 21: Monitoramento do 
desempenho.

� Passo 22: Melhoria contínua.

Produção Mais Limpa na Mod Line
Setor: Pintura Eletrostática

Fonte:http://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/3436/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_Produ%C
3%A7%C3%A3oLimpaContexto.pdf

 

EXEMPLO DE IMPLEMENTAÇÃO DA P + L

� Implementação da P+L no setor de pintura
eletrostática da Mod Line Soluções
Corporativas;

� É uma empresa considerada como “Indústria de
fabricação de móveis com predominância
de madeira;

� Tem como produtos finais: móveis e divisórias
de escritório, perfis estruturais de aço, pisos
elevados, dentre outros.

� Localiza-se no município de Contagem,
região Metropolitana de Belo Horizonte/ Minas
Gerais.

A    P + L FOI 
IMPLEMENTADA 

EM DOIS 
SETORES: 

• Painelaria;
• Piso Elevado.

O Trabalho 
contou com: 

• Levantamento de resíduos e efluentes;
• Avaliação do fluxo de material e água nestes dois 
setores.

Período
• Janeiro de 2011 a Julho de 2012.

 

Constatou:

• Gradual perda de eficiência das estufas, consumo de 
tinta e resíduos gerados.

O Trabalho 
contou com: 

• Significativa possibilidade de intervenção.

Escolha:

• Devido ao aumento do consumo energético de gás 
liquefeito de petróleo (GLP), o setor de pintura 
eletrostática foi escolhido.

Foco de aplicação da P + L:

Setor de pintura eletrostática

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha 
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja 
corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a 
imagem e inseri-la novamente.

 

Análise das principais perdas no processo

� Período: Foi considerado o consumo de
tinta entre maio de 2009 a janeiro de
2012;

� Taxa de desperdício no processo = 7,5 %
(tinta);

� Aumento do consumo energético do GLP
= 17,4%.

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

F
on
te
: O
liv
ei
ra
 (
2
01
3)
 

A imagem não pode ser exibida. Talvez o 
computador não tenha memória suficiente para  
abrir a imagem ou talvez ela esteja corrompida. 
Reinicie o computador e abra o arquivo  
novamente. Se ainda assim aparecer o x 
vermelho, poderá ser necessário excluir a 
imagem e inseri-la novamente.
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� Gasto energético: as duas estufas são
responsáveis por aproximadamente 89 %
do consumo de GLP.

� Baseado no faturamento da empresa, um
aumento de 17,4% no GLP
representa um gasto excedente de
R$ 106.584,00, no ano de 2011.

�Ordem de prioridade:

1)Redução do consumo de GLP nas estufas;

2)Cabine móvel para pintura;

3) Adequação das gancheiras.

�Ações:

1) Troca de queimadores da estufa de perfis;

2) Manutenção na estufa.

 

Resultados
� Período: Janeiro a Julho de 2011 e

Janeiro a Julho de 2012  

� Consumo de gás no período:

01/2011 a 07/2011 = 14.900 kg;

01/2012 a 07/2012 = 12.393 kg.

� Considerando que 89 % do consumo de 
gás na fábrica fica a cargo do consumo nas 
estufas.

� Média mensal consumo GLP nas estufas em 
2011:

14.900 kg * 0.89 = 13.261 kg

� Média mensal consumo GLP nas estufas em 
2012:

12.393 * 0,89 = 11.030 kg

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha 
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja 
corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a 
imagem e inseri-la novamente.

 

Considerando:
� Uma redução de aproximadamente 2,3% no quantitativo
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%

� Resultado: estimou-se uma redução de 14,9 % no
consumo de gás em no ano de 2012 devido às
manutenções na estufa e troca dos queimadores.

Análise econômica e período de 
retorno

� 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.

� Redução no consumo de 14,9% a empresa
economizaria cerca de 28.034kg de GLP.

� O valor de R$100.363,00 gastos anualmente.

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  
corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a  
imagem e inseri-la novamente.

 

Análise das tintas utilizadas na 
repintura

� De acordo com a média dos valores das 
principais cores utilizadas, preço referência de 
R$ 9,56;

� 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 imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  
corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a  
imagem e inseri-la novamente.

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

Diminuiçãode 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.

Período de recuperação do capital investido = Investimento = R$43.112,00_ = 0,39 anos = 4,6 meses
Retorno R$111.966,00

Fonte: Oliveira (2013) 
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Aspectos socioambientais alcançados

� 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.

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

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha  
memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  
corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se  
ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a  
imagem e inseri-la novamente.

Resultados econômicos das oportunidades de P+L
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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

Resultados Socioambientais das oportunidades de P+L
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APÊNDICE B – APRESENTAÇÃO REALIZADA NO DIA 22/05/2014 NA SEGUNDA 

VISITA TÉCNICA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DA 
METODOLOGIA DA P+L PARA A EQUIPE DE P+L FORMADA 

 
 

 

SLIDES REFERENTES AOS TEMAS DESPERDÍCIO, DESTINO FINAL DOS 
RESÍDUOS, CONCEITO, OBJETIVOS E VANTAGENS DA METODOLOGIA DE 

P+L 
 

 
APRESENTAÇÃO 2 

 

●

●

1.

2.

3.
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� Estes três desperdícios somados
representam 3 % do PIB do Brasil.

� PIB (2013) = R$ 4,84 trilhões.

� 3% = R$ 145,2 bilhões.

 

� Estima-se que no setor industrial
brasileiro o desperdício
representa aproximadamente 20
% do que é produzido.

 

PERGUNTA: 

PRODUZIR LIMPO CUSTA 
CARO?

 

RESPOSTA: 

NÃO. O QUE CUSTA 
CARO É O CONTRÁRIO!

RESPOSTA: 

É MAIS BARATO FAZER
A COISA CERTA DESDE
O COMEÇO.
NEM SEMPRE É
POSSÍVEL CONSERTAR
O ESTRAGO!
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1. Perceber a diferença entre a causa e o efeito dos
problemas gerados pelos resíduos.

2. Reconhecer os benefícios econômicos da
redução dos resíduos.

3. Categorizar os resíduos e emissões na empresa.

4. Identificar os fatores que influenciam a redução
dos resíduos e emissões.

5. Usar a P+L para encontrar sistematicamente
soluções para os problemas da empresa.

 

● Trabalho de gerenciamento ambiental para
aumentar o uso eficiente dos materiais,
água e energia, usados durante a produção,
procurando não gerar, diminuir a geração ou
reciclar os poluentes que forem gerados.

● É contínuo, preventivo e integrado trazendo
benefícios para o meio ambiente, a empresa,
os funcionários e todos que se relacionam
com ela.

� Usar da melhor forma os materiais,
água e energia não os desperdiçando.

� Produzir em conformidade com a
legislação ambiental.

� Reduzir os impactos ambientais através
da diminuição da geração de poluição.

� Aumentar a vantagem econômica e
competitiva da empresa.

 

� Divulgar a melhoria da qualidade
ambiental na produção, melhorando a
imagem da empresa.

� Obter indicadores de eficiência.

� Documentar e manter os resultados
obtidos.

� Diminuição dos custos de produção e
aumento da eficiência e
competitividade.

� Redução das infrações aos padrões
ambientais previstos na legislação.

� Auferir lucros onde só se via despesas.

� Acesso facilitado às linhas de
financiamento.

 

� Melhoria da imagem da empresa junto aos
consumidores, fornecedores, funcionários e
poder público, com consequente ampliação
do mercado.

� Melhor relacionamento com os órgãos
ambientais, com a mídia e a comunidade.
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� Todos os integrantes da
empresa inclusive os
“stakeholders”.

 

 

� Que tal aprender uma ferramenta que
possibilite você a entender os custos e a
sistemática de funcionamento de seus
processos, serviços e produtos?

� E a identificar o que você está deixando
de ganhar efetivamente.
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APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO REALIZADA NO DIA 10/07/2014 NA SEXTA 

VISITA TÉCNICA DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DA P+L  
 
 

 

SLIDES REFERENTES AO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS, 
PREVENÇÃO, MINIMIZAÇÃO, MANUSEIO DOS RESÍDUOS, SEGREGAÇÃO DOS 

RESÍDUOS, ACONDICIONAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, TRATAMENTO E 
DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS 

 

APRESENTAÇÃO 3 

 

PRODUÇÃO MAIS LIMPA
(P+L)

Metodologia

Mestranda do Programa de Sustentabilidade
Socioeconômica Ambiental da Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP)

Apresentação à empresa Vitália Móveis em 10.07.2014

1

Roteiro

1. Introdução

2. Produção Mais Limpa: Metodologia

3. Gerenciamento de Resíduos

2  

Roteiro

1. Introdução

2. Produção Mais Limpa: Metodologia

3. Gerenciamento de Resíduos

2

Produção Mais Limpa

É a aplicação contínua de uma estratégia
econômica, ambiental, tecnológica,
preventiva e 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 gerados, com
benefícios ambientais e econômicos para
os processos produtivos (UNIDO, 2010).

4  

5

Fonte: CNTL (2001)

O mundo em nossas mãos

6  
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Fonte:www.google.com.br/search?tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=o9wIU4q7FsXokQf7qIDABA&ved=0CCoQsAQ&biw=1920&bih=97
9&q=resíduos%20efluentes%20imagens#imgdii

7

Fonte:www.google.com.br/search?tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=o9wIU4q7FsXokQf7qIDABA&ved=0CCoQsAQ&biw=1920&bih=979
&q=resíduos%20efluentes%20imagens#imgdii

8  

Fonte:www.google.com.br/search?tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=o9wIU4q7FsXokQf7qIDABA&ved=0CCoQsAQ&biw=1920&bih=979
&q=resíduos%20efluentes%20imagens#imgdii

9

Fonte:www.google.com.br/search?tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=o9wIU4q7FsXokQf7qIDABA&ved=0CCoQsAQ&biw=192
0&bih=979&q=resíduos%20efluentes%20imagens#imgdii

10  

Fonte:www.google.com.br/search?tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=o9wIU4q7FsXokQf7qIDABA&ved=0CCoQsAQ&biw=1920&bih=97
9&q=resíduos%20efluentes%20imagens#imgdii

11

Realidade

No Brasil, devido à falta de uma política que
discipline a questão dos resíduos sólidos no
país, órgãos como a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e o Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA têm
assumido o papel de orientar, definir regras e
regular a conduta dos diferentes agentes que
geram resíduos.

12  

De acordo com a Resolução nº 358/2005 
do CONAMA, destacam-se:

� A responsabilidade dos geradores pelo gerenciamento
dos resíduos até a disposição final;

� A exigência de se fazer a segregação na fonte;

� A orientação para tratar a fração dos resíduos que
realmente necessitam de tratamento;

� e a possibilidade de solução diferenciada para a 
disposição final.

13

Gerenciamento de Resíduos

Denomina-se Gerenciamento de Resíduos o
conjunto de atividades técnicas e administrativas
aplicáveis ao manuseio, à minimização da
geração, à segregação na origem, à coleta, ao
acondicionamento, ao transporte, ao
armazenamento, ao tratamento, ao controle, ao
registro e à disposição final dos resíduos.

14  
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De quem é a responsabilidade pelo 
Gerenciamento dos Resíduos?

15

Minimização da Geração

16  

Manuseio Seguro

17

Segregação na origem

18  

Acondicionamento e identificação

É a colocação do resíduo em embalagens
adequadas para coleta.

19

• Tratamento Interno

• Coleta e transporte interno

20  

Armazenamento temporário

21

Armazenamento externo

22  
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Abrigo de resíduos químicos

23

Estação de Tratamento de Efluentes

24  

Resíduos gerados pelo setor moveleiro

Possuem três classificações:

1) Classe I

2) Classe II

3) Classe III

25

1) Classe I: Considerados perigosos à
saúde humana e meio ambiente sendo
seu tratamento obrigatório. Ex: Borras
de tinta.

2) Classe II: Produtos que não são inertes,
não perigosos no meio ambiente. Ex:
papel, resíduos derivados da madeira.

3) Classe III: Resíduos considerados
inertes na natureza. Ex: Sucatas,
entulhos.

26  

Fonte: CNTL (2001)

27

Exemplos de resíduos gerados 

28  

29

Cepilho de madeira armazenado 
para descarte

30  

 


