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EDITORIAL

A edição da revista científica britânica “Nature” destacou na edição de 18 de outubro de 2012 as 
mudanças que estão afetando a geografia da ciência. Para a conceituada publicação científica se 
nada for feito por EUA e Europa que dominam a pesquisa desde 1945, países como China, Índia e 
Brasil estarão entre os que terão maior impacto na ciência em 2020.

Citado na edição da Nature, Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP (Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) apresenta números ins gantes da produção científica 
no Brasil: 35 mil artigos científicos publicados em 2011, que coloca o país na 13ª posição mundial. 
No entanto, ainda temos um longo caminho de desenvolvimento para que o país avance da sua 35ª 
posição no ranking de impacto da pesquisa.

Maior fator de impacto de uma publicação científica é alcançado quando a revista/periódico está 
indexada a bases de dados importantes, com produção de artigos em inglês e critérios rigorosos de 
indexação. São inúmeros os desafi os que os periódicos brasileiros enfrentam para aperfeiçoar as 
políticas e procedimentos editoriais para fortalecer e ampliar a visibilidade e o impacto nacional e 
internacional da sua produção científica.

No entanto, sabemos que parte desses desafios é advinda da falta da cultura da pesquisa científica 
em cursos de graduação no ensino superior. Quando se restringe às instituições de ensino superior 
privadas, tal desafio torna-se quase intransponível diante das diretrizes curriculares que privilegiam 
o ensino em detrimento da pesquisa e da extensão universitária.

A Revista Paramétrica é uma iniciativa embrionária. Representa um grande esforço de docentes e 
discentes para que suas pesquisas não fiquem restritas aos muros da faculdade. Mesmo em nível inicial 
as pesquisas são produzidas, publicadas e discutidas com pares em eventos científicos Brasil afora. 

Uma das novidades deste volume é que a Revista ganha seu código ISSN. A Rede ISSN (ISSN Network) 
é uma organização intergovernamental apoiada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco) e foi criada em 1971 para apoiar o controle bibliográfico mundial de 
publicações seriadas, por meio de um código único, o ISSN (International Standard Serial Number).

Logo, a cada volume busca-se aprimorar a qualidade desta publicação anual que reúne os 
esforços da comunidade acadêmica da FEAMIG, sempre com o intuito de estar contribuindo no 
compartilhamento de estudos iniciais de excelentes pesquisadores no futuro. Boa leitura a todos!

Prof. Fabiano José dos Santos                                                         Prof. Wilson José Vieira da Costa 
Diretor Acadêmico - FEAMIG                     Coordenador do Programa de Iniciação Científica e TCC
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I- LOGÍSTICA REVERSA: ESTUDO APLICADO AO PROCESSO DE MOVIMENTAÇÃO E 
ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS EM UMA INDÚSTRIA DE BEBIDAS

Maria Isabel Roela Saraiva; Sueli Alves Santiago1; Wilson Luigi Silva; Tony Moreira dos Santos2

(II CONGRESSO INTERNAVIONAL FLORENSE DE DIREITO E AMBIENTE, 2012)

RESUMO

Este estudo apresenta como tema central a Logística Reversa (LR) que tem se tornado uma área aliada, de foco sustentável que 
visa o retorno de matérias-primas utilizadas anteriormente a um novo ciclo produtivo, agregando valor ao mesmo, garantindo 
a redução dos custos na produção. A empresa objeto de estudo enfrenta problemas com o uso excessivo dos itens de 
acondicionamento e já realizou algumas tentativas para a redução desse problema, como uso do papelão ao invés de chapatex 
de madeira, que se tornou inviável.  Diante desse problema, este estudo objetiva analisar como uma  indústria do segmento  de 
bebidas pode se beneficiar do uso dos princípios da Logística Reversa aplicada à utilização dos pallets e chapatex no processo de 
movimentação e acondicionamento de produtos.

Palavras-chave: Logística Reversa. Acondicionamento. Movimentação. Pallets. Chapatex.

1 Introdução

A proposta inicial deste trabalho é salientar a importância da sustentabilidade como assunto emergente 
por toda a parte e dentro das indústrias, seja por imposição governamental ou por questões mercadológicas 
e/ou estratégias de marketing.

Diante desta realidade, a Logística Reversa (LR) tem se tornado uma ferramenta aliada, de foco sustentável, 
que visa o retorno de matérias- primas utilizadas anteriormente a um novo ciclo produtivo, agregando 
valor ao mesmo. É por esta e outras questões que vale a pena analisar como uma empresa pode obter 
retornos positivos, além de fortalecer sua imagem no mercado.

As empresas que buscam de alguma forma as cadeias reversas proporcionam a reintegração e o uso 
sustentável dos recursos, direcionando-os a uma produção mais limpa com a possibilidade de reciclagem, 
reutilização e redução do consumo excessivo de insumos.

1 Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
2 Docentes dos cursos de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.

ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS E PREMIADOS EM EVENTOS CENTÍFICOS DE 
ENGENHARIA NO ANO DE 2012
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Atualmente no Brasil vigora a Lei n°12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que 
retrata a questão da Logística Reversa como ferramenta que regulamenta procedimentos sustentáveis para 
o meio empresarial.

A indústria objeto de estudo enfrenta problemas com o uso excessivo e a recuperação de pallets e 
chapatex, ocasionando perdas consideráveis. Esta empresa situa-se no estado de Minas Gerais na cidade 
Belo Horizonte, atua no segmento de bebidas com amplo portfólio de produtos como refrigerantes, 
cervejas, sucos e outros, atendendo a um grande número de consumidores. Esses itens, pallets e chapatex, 
geram na receita anual, em todas as unidades do Brasil, prejuízos de milhões de reais.

Um dos objetivos deste trabalho é avaliar a Logística Reversa na empresa como uma ferramenta capaz de 
oferecer alternativas para solucionar o problema da utilização dos pallets e chapatex, tendo como retorno a 
redução dos custos, fidelização de clientes e aumento da vantagem competitiva.

A pesquisa foi realizada em uma indústria que atua no segmento de bebidas há mais de 50 anos, reconhecida 
no mercado pelo amplo portfólio de produtos que inclui desde cervejas, chás, isotônicos, refrigerantes e 
outros e atendendo a milhões de consumidores.

A empresa possui uma unidade instalada no Estado de Minas Gerais e produz mensalmente aproximadamente 
46 milhões de litros de bebidas para suprir a demanda e mantém um quadro com mais de 3.000  funcionários. 
A mesma possui canais estratégicos que garante e assegura o fill rat (nível de serviço) a todos os clientes. 
Para uma boa performance em logística, a empresa busca métodos produtivos que promovem a melhor 
eficiência na movimentação e distribuição.

2 Desenvolvimento

2.1 Logística

As empresas buscam melhorias em seus processos de produção no sentido de criar produtos, processos 
capazes de reduzir custos, evitar acidentes, aumentando a produção, qualidade, entre outras finalidades, 
uma boa distribuição da cadeia de logística.

Para permanecer em um mercado competitivo precisam de se empenhar para obter visão de seus processos 
de forma sistêmica capaz de atender aos objetivos estratégicos, através de gerenciamento e execução de 
seus fluxos, influenciados pelos altos custos logísticos.

Segundo Novaes (2007), a logística teve início durante as estratégias militares de guerra a fim de avançarem 
sobre seus adversários de forma tática e coletiva, definindo seus fluxos. Após a Segunda Guerra Mundial, 
o conceito da logística passa a atender também os novos mercados com estratégias de marketing de 
produtos diferenciados, além de novas alternativas para escoamento desses produtos. O planejamento 
da distribuição, transporte e armazenamento se estabelece dentro e fora das organizações para obter a 
satisfação de seus clientes e redução dos estoques. As empresas consideram a logística uma ferramenta 



133

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 5, v.4, n.5, janeiro / dezembro de 2012
ISSN 2238-3220

fundamental que agrega valor para maximizar seus processos industriais sendo flexíveis na personalização 
dos produtos exigidos pelos clientes diretos e indiretos.

Os planos de avanços contra os adversários utilizados em guerra deram origem às atividades logísticas 
como ponto primordial para os canais de distribuição de seus produtos, acarretando um diferencial para 
diminuir custos e atender os seus clientes.

Para Novaes (2007, p.35),

Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a 
armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto 
de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender os requisitos do consumidor.

Na preocupação em atender o consumidor e as necessidades da empresa de forma econômica e eficaz, 
a logística planeja estrategicamente sob a ótica de controlar produtos, informações e serviços de toda 
sua cadeia desde o recebimento da matéria-prima até a  entrega  do  produto  final,  com  eficiência  para 
conseguir a permanência duradoura de clientes, assegurando boa qualidade de seus serviços. No intuito de 
reduzir custos e atender os requisitos da demanda as empresas buscam aprimorar as estratégias logísticas, 
integrando-se a logística empresarial.

2.2 Logística reversa

Uma das vertentes da logística é a logística reversa que inicialmente visava apenas o retorno de produtos e 
materiais do consumidor para o fabricante.  Devido ao crescimento do mercado e às exigências ambientais e 
governamentais, os fluxos reversos passaram a introduzir a ideia de reutilização desses materiais, com o 
intuito de minimizar o uso de recursos não renováveis.

Segundo Leite (2003, p.17),

A logística reversa, por meios de sistemas operacionais diferentes em cada categoria de fluxos 
reversos, objetiva tornar possível o retorno dos bens ou de seus materiais constituintes ao circulo 
produtivos ou de negócios. Agrega valor econômico, ecológico, legal e de localização ao planejar as 
redes reversas e as respectivas informações.

A Logística Reversa tem como propósito reintegrar os produtos após o vencimento de seu ciclo de vida, 
considerado a partir daí como descarte, de forma sustentável ao processo produtivo, agregando valor aos 
mesmos. As práticas da Logística Reversa contribuem como estratégia de valor legal, econômico e social. 

Para Leite (2003, p.16),

Logística reversa como a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as 
informações logísticas correspondentes, de retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo 
de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição   reversos,   agregando-lhes   valor   
de   diversas   naturezas:   econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros.
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A logística reversa interage com a Logística Empresarial, a fim de trazer novamente aos processos 
produtivos materiais que seriam descartados após seu ciclo de vida útil. A origem dessas ações de canais 
reversos trouxe à tona a questão da sustentabilidade sendo muito recente no Brasil, iniciando seus primeiros 
passos com os estudos sobre impactos e políticas ambientais.

Com o surgimento da produção em larga escala e tendo o objetivo de atender o aumento da demanda, 
cresce o consumo de maneira exagerada principalmente por parte dos países pioneiros da industrialização 
que são referenciados como desenvolvidos.  Dessa maneira, a preocupação ambiental se faz necessária para 
combater ou minimizar a geração de impactos ambientais que tem como consequência o desperdício e a 
possibilidade da escassez de recursos não renováveis nas próximas décadas.

De acordo com Leite (2003), as primeiras práticas relacionadas à Logística Reversa tiveram sua origem na 
Alemanha Ocidental, em 1993, trazendo à realidade a importância da reciclagem de embalagens descartáveis 
por imposição governamental, responsabilizando as indústrias quanto ao retorno e a devida destinação das 
mesmas.

No Brasil, o ponto de partida em relação ao pensamento reverso foi lento e apenas por parte de algumas 
empresas interessadas na redução de custos do processo com a reutilização de resíduos antes vistos como 
lixo. Logo que a legislação foi apresentada ao Congresso, as empresas ficaram com a responsabilidade de 
elaborar uma estratégia para atender as questões de sustentabilidade (LEITE, 2003).

Atualmente, com a aprovação da Lei   nº 12305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos-PNRS), é notória 
a mudança em relação à prática e à conscientização ambiental empresarial,  bem como a participação da 
sociedade como mão de obra na reciclagem. Isso ocasionou e colaborou para um cenário de crescimento 
socioeconômico e geração de novos empregos.

Leite (2010) refere-se à PNRS como um grande impacto no mercado de Logística Reversa para colaborar e 
disseminar a integração dos ciclos reversos e seu reaproveitamento como novas oportunidades, buscando 
apoio na fiscalização para atender a lei em vigor e o incentivo a novos estudos direcionados a cadeia de 
retorno.

Em face da supracitada lei, vários fatores são destacados como a confiança nos responsáveis pelas cadeias 
produtivas de bens e serviços em relação às atividades reversas, nesse sentido, caberá a cada organização 
elaborar um projeto definindo seus objetivos sobre a Logística Reversa, também propor contribuição nos 
incentivos à tecnologia, visando maiores avanços nesta área e atuando na fiscalização, penalizando os autores 
pelo não cumprimento da legislação.

Essa lei propõe resultados efetivos para os próximos anos, a partir de uma boa gestão ambiental contando 
com participação empresarial no apoio aos programas reversos em caráter educativo, integrando vários 
setores socioeconômicos, incluindo prestação de serviços (LEITE, 2010).
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2.3 Utilização de pallets e chapatex na logística de distribuição de bebidas

Pallets são embalagens de madeira muito utilizada nas indústrias para o suporte e movimentação de 
mercadorias. O mercado atual oferece opções de materiais na fabricação dos pallets como madeira e 
plástico.

Conforme Gurgel (2000), os pallets são uma estrutura modal, ou seja, unidades móveis utilizadas para 
movimentar e facilitar  o  transporte  de  cargas  de  maneira  padronizada  em  relação  ao  tamanho  do 
transporte.

Para Vieira e Roux (2011), o pallet é usado no mundo inteiro para acondicionamento, devido à existência de 
padronização em relação a seu formato que tem as dimensões específicas de: 1,20m (comprimento) x 1,00 
(largura) no Brasil e na Europa 800 mm x1, 200 mm. Para Bowersox e Closs (2011, p.374),

Pallets exigem grandes investimentos e representam um problema de remanejamento; quando mal 
construídos se desfazem facilmente e podem causar avarias nos produtos. É comum que os centros de 
distribuição e depósitos troquem os piores pallets e retenham os melhores durante as transferências.

Os pallets são componentes importantes para os canais logísticos e são dispendiosos para as empresas. 
Estes acabam gerando problemas para as empresas no momento de descarregamento de mercadorias nos 
CD´s, efetuando a troca de pallets com algum defeito e destinando-os de volta à empresa, assim a mesma 
fica com o prejuízo.

Segundo a Revista Intralogística (2011), a conservação dos pallets é um fator-chave para prolongar sua 
vida útil, seja ele de madeira, plástico ou aço, por meio de manutenções, cuidados na movimentação e 
armazenagem. Além disso, a falta de conscientização do uso correto pelos setores de distribuição acarreta 
custos imprevistos na aquisição de reposição e/ou reparos gerados por perdas e danos.

Cada pallet tem suas vantagens e desvantagens, qualquer que seja o material. É preciso levar em conta 
algumas características, mas, principalmente, é preciso ter mente que o  pallet  como  outro  produto também 
se deprecia ao longo do tempo em razão do mau uso e pode ter sua vida útil terminada antes do previsto 
(REVISTA INTRALOGÍSTICA, 2011).

A utilização dos pallets para transporte e armazenagem e de chapatex dão suporte e dinamismo ao setor, 
no entanto, quando sofrem deteriorização, são abandonados sem nenhum cuidado especial, podendo ser 
reciclados.

Chapatex é uma estrutura de madeira colocada entre as fileiras no sentido vertical evitando o atrito 
e proporcionando estabilidade ao empilhamento.  Estas estruturas de madeira são comercializadas com 
diversas especificações, de (1000X1200 + 1000X1000 + 800X1200, etc.) e com espessuras de 3 mm e 5mm.
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2.4 Lei n° 12305/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos

A Lei 12305/ 2010, no artigo 1º do capítulo I institui no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), que tem como objetivo a gestão de gerenciamento dos resíduos sólidos bem como delegar as 
responsabilidades aos geradores.

Os parágrafos primeiro e segundo, do Capítulo II, aduzem que são responsáveis pela geração de resíduos 
pessoas físicas e jurídicas e que os rejeitos radioativos são regulamentados por legislação específica 
(MMA, 2010).

Para o MMA (2010), o acordo setorial visa implantar a cumplicidade entre o Poder Público e as  empresas 
fabricantes, quanto à preocupação com o ciclo de vida do produto, em etapas sequenciais desde o 
desenvolvimento até a disposição final; institui também que a coleta seletiva deve ocorrer conforme o 
tipo de cada resíduo sólido. Além disso, a destinação final inclui reciclagem, reutilização, recuperação e 
aproveitamento energético admitidos pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente 
(SISNAMA) e outros, de forma e garantir a segurança à saúde pública e minimizar os impactos.

Neste mesmo capítulo, refere-se à logística reversa como um fator socioeconômico que especifica ações 
destinadas à devolução dos resíduos sólidos às empresas para serem reutilizados no processo, com 
foco na sustentabilidade, atendendo as necessidades das gerações atuais e futuras sem comprometer 
o meio ambiente. Quanto à reciclagem afirma ser  a utilização dos resíduos sólidos em processos, com 
transformações físicas, químicas e biológicas para a obtenção de novos produtos ou insumos (MMA, 2010).

Para o MMA, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) agrupa fatores legislativos voltados à gestão 
integrada e ao gerenciamento correto de resíduos sólidos, associando-se com a Política Nacional do Meio 
Ambiente e interagindo com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei nº 9.795 de 27 de 
abril de 1999 e com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445 de 2007.

Conforme a Lei 12305/2010, existem vários princípios da PNRS, dentre eles: a prevenção com visão geral na 
gestão dos resíduos sólidos, considerando as variáveis socioeconômicas de saúde pública, o desenvolvimento 
sustentável, o estímulo de ordem governamental e empresarial, o reconhecimento do resíduo sólido como 
um agregador de valor (MMA, 2010).

Os objetivos desta lei referem-se à proteção ambiental, a não geração e disposição final correta dos 
resíduos, incentivo ao desenvolvimento de produção mais limpa e a indústria de reciclagem, entre outras, 
para garantir a saúde pública e a estabilidade ambiental, apoiando o  crescimento de projetos de gestão 
ambiental empresarial voltados à redução de custos de processos produtivos com a utilização dos resíduos 
gerados no mês (MMA 2010).

De acordo com o MMA (2010), estão entre os instrumentos da PNRS, os projetos e inventários anuais de resíduos, 
a coleta seletiva, os canais reversos e sua responsabilidade junto ao novo processo produtivo, participação de 
desenvolvimento de novos recursos para a reciclagem juntamente com os colaboradores da coleta seletiva.
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O artigo 9° trata do sequenciamento da não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamentos de 
resíduos, disposição final correta em uma gestão de resíduos sólidos e ainda é favorável a utilização de 
recursos tecnológicos capazes de promoverem a utilização da energia dos resíduos, desde que haja um 
controle de emissões de gases tóxicos especificado pelo órgão responsável (MMA, 2010).

Nos parágrafos primeiro e segundo consta que a contratação de serviços desde a coleta até a disposição final 
de rejeitos não tira a responsabilidade das empresas ou sociedade, os prejuízos que possam ser causados 
pela manipulação incorreta de resíduos. Nos casos abrangidos pelo artigo 20, fica claro que os geradores 
responsáveis pelos resíduos deverão dar uma destinação final adequada e se realizado pelo Poder Público, 
o mesmo terá que pagar os gastos (MMA, 2010).

Conforme o MMA (2010), é proibido o lançamento de resíduos sólidos em praias ou qualquer bacia 
hídrica, in natura a céu aberto e queima. Já o art.49 proíbe a importação dos mesmos como também as de 
resíduos sólidos perigosos que causem prejuízos ambientais à sociedade, à fauna e à flora.

2.5 Descrição do processo de logística reversa dos itens pallets e chapatex na empresa analisada

A empresa em questão contabiliza os pallets e chapatex de forma que ao sair uma determinada quantidade, 
a mesma tem que retornar. Se por algum motivo ocorrer qualquer tipo de acidente com os mesmos, no 
caso de quebra, por exemplo, os pedaços têm que retornar conforme as normas internas da empresa.

Assim, o processo de LR acontece da seguinte forma: tanto o pallet quanto o chapatex saem do estoque 
de produtos acabados direto para os canais de distribuição. Ao retornarem, se os mesmos estiverem em 
bom estado, voltam para uma nova distribuição. Se não, no caso do pallet, é mandado para a marcenaria 
para reforma, se possível, ou ambos vendidos para uma empresa de reciclagem como mostra o mapa de 
processos a seguir.

2.6 Processo atual de acondicionamento na empresa analisada

O departamento de Planejamento e Controle da Produção (PCP) distribui e ordena as operações necessárias 
de compra dos itens pallets e chapatex.  O pedido é enviado ao almoxarifado que através de uma filosofia 
de gerenciamento o (MRP) de processos para departamentos planeja a necessidade de materiais e, 
orientado pelo Plano Mestre de Produção (MPS), estabelece o que será efetivamente comprado, nesse caso 
os itens citados, para a incorporação nos pallets de produtos e estocados.

Ao sair do estoque de produtos acabados vão para os canais de distribuição com uma quantidade já 
contabilizada. Quando retornam do mercado, se estiverem em bom estado, são enviados direto para 
serem incorporados novamente nos pallets de produtos se houver espaço na linha de envase ou para o 
almoxarifado. Caso estejam danificados são vendidos para uma empresa de reciclagem e os pallets que 
ainda for possível reformar são enviados à marcenaria.
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2.7 Levantamento de custos decorrentes da utilização na empresa analisada

Como descrito anteriormente, os itens pallets e chapatex geram custos elevados seja na aquisição ou 
recuperação dos mesmos. Segundo dados obtidos na empresa, o custo unitário da folha de chapatex é em 
torno de cinco reais e tem um giro médio de três vezes. Já o pallet PBR1 de madeira tem o valor médio de 
R$35,00 e R$80,00 o de plástico, ambos com um giro de quatro vezes. O chapatex uma vez danificado não 
tem reforma, os pallets sim. O valor de reforma de cada pallet é de oito reais para madeira e dez reais para 
o de plástico, com frete incluso.

2.8 Identificação de como a LR pode auxiliar na redução dos custos

Observa-se que a LR torna-se fundamental para ajudar a empresa a buscar alternativas de reciclagens e 
assim garantir recursos naturais para gerações futuras. Da mesma forma, o recolhimento dos ativos pallets 
e chapatex, com o objetivo de promover o controle e obter menos gastos com relação às perdas dos 
mesmos se mostra prática adequada dentro do pensamento de Logística Reversa.

A empresa em questão, apesar de buscar adaptar-se à Lei nº 12.305/2010, a fim de atender de maneira 
eficaz os objetivos da mesma, ainda deixa a desejar em relação aos retornos dos itens de acondicionamento. 
Estes poderiam ser monitorados por meio de chip ou logomarcas da empresa como garantia de retorno ou 
até mesmo terceirizar tal serviço.

2.9 Divergências existentes entre a lei 12.305 e a L R na empresa analisada

A empresa busca adequações com a Lei 12305/2010, criando estratégias promocionais para desenvolver 
nas pessoas sentimento sustentável, programas sociais de reciclagens, incentivo à cultura etc. Também 
procura desenvolver atividades para a qualidade de vida dos colaboradores e de suas famílias, reflorestar 
áreas de desmatamento em função da produção e tratar os corpos d’água.

3 Considerações Finais

Com base na pesquisa efetuada, a sustentabilidade é um assunto que entrou nas indústrias com grande 
êxtase, seja por imposição governamental ou por questões mercadológicas. A prática da LR, neste sentido, 
visa, de maneira positiva, manter uma boa imagem da empresa no mercado, por meio de ações que 
reduzam o impacto ao meio ambiente e beneficiem a sociedade.

A partir da pesquisa, pode-se inferir que as empresas desse segmento buscam novas formas de produção 
e distribuição na tentativa de assegurar e garantir o uso de forma legal de tecnologias, materiais e 
embalagens não químicos e o reaproveitamento de alguns rejeitos por meio de ferramentas sustentáveis.



139

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 5, v.4, n.5, janeiro / dezembro de 2012
ISSN 2238-3220

REFERÊNCIAS

APPOLINÁRIO, Fabio.   Dicionário de  Metodologia   Cientifica:   Um   guia   para   produção   do conhecimento Científico. São 
Paulo, Editora: Atlas, 2004, 300p.

BALLOU, Ronaldo H. Logística Empresarial: transportes administração de materiais e distribuição física. São Paulo: Editora 
Atlas S.A., 2011. 388p.

BOWERSOX, DJ.;  CLOSS.   Logística  Empresarial,  o  processo  de  integração  da  cadeia  de suprimentos Porto Alegre, 
Editora: Atlas, 2011,594p.

GIL, Antonio Carlos. Como classificar as pesquisas. In:  . Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Editora Atlas S.A., 
2002. 41-57p.

GIL, Antonio Carlos. Pesquisa Social. In:  . Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2006. 44p.

GURGEL, Floriano do Amaral. Utilização de Paletes. Logística Industrial. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2000. 28- 39p.

LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina A. Fundamentos de Metodologia Científica. 6. Ed. – 4. reimpr. São Paulo Editora: Atlas, 
2007, p. 139.

LEITE, Paulo Roberto. Visão Geral da Logística Reversa e dos Canais de Distribuição Reversos. Logística Reversa: Meio 
Ambiente e Competitividade. São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 2003. Parte1 4-30p.

LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa e a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em http://ietec.
com.  br/site/techoje/detalhe_artigo/1149.Acessado  em  17  de  outubro  de 2011. Publicado: Revista Techoje, 2010.

LEI Nº 12305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: http://www.mma.gov.
br/port/conama. Acessado em 29 de agosto. 2011

NOVAES, Antonio  Galvão.   Da  Logística   ao  Supply   Clain   Management.   In       Logística e Gerenciamento da Cadeia de 
Distribuição. São Paulo: Editora Elsevier Ltda, 2007. 31-58p.

REVISTA, Abril 2011 No papel, está tudo limpo.  Disponível em http://planetasustentavel.abril.
com.br/noticia/lixo/lixo-drenagem-brasil-metas-ambiciosas-avancos-timidos-646735.shtml. Acessado em 16 de novembro. 2011

REVISTA, Galileu 2011 Reciclagem. Disponível em www.revistagalileu.globo.com/1papacaio.com. br. Acessado em 23 de 
novembro, 2011.

REVISTA, Intralogística. Cuide do seu Palete. São Paulo: Editora Instituto IMAM, 2011. Disponível em http://www.imam.com.br/
revistaintralogi stica/search?ordering=&searchphrase=all&searchword=cuide+d o+seu+palete. Acessado em 14 de novembro 2011.

VERGARA C. Sylvia. Começando a definir a metodologia a Metodologia. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração, 
1998 São Paulo: Editora Atlas S.A., 84 p.

VIEIRA D, ROUX  M.  Dados  Estáticos  In    Projetos  de  Centros  de  Distribuição, metodologia e práticas para moderna cadeia 
de suprimentos, 2011.



140

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 5, v.4, n.5, janeiro / dezembro de 2012
ISSN 2238-3220

II - DIAGNÓSTICO DE ÁREAS CONTAMINADAS POR HIDROCARBONETOS NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS ATRAVÉS DO RELATÓRIO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 
(FEAM)

Dieime Queice Rodrigues Silva; Fabiana Aparecida da Fonseca; Márcia Regina Pereira3;

 Jocilene Ferreira da Costa4

(EMEPRO: QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012)

RESUMO 

O hidrocarboneto é um composto químico orgânico que apresenta um alto grau de toxicidade podendo causar danos à saúde 
humana e ao meio ambiente, e esta é uma grande preocupação para os órgãos ambientais. Através dos inventários de áreas 
contaminadas e suspeitas de contaminação do ano de 2009 a 2011 da Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas 
Gerais (FEAM), foi possível identificar e analisar que o hidrocarboneto é a principal substância contaminante do solo, assim como 
os postos de combustíveis são a principal atividade geradora desse tipo de resíduo ocorrido em consequência de vazamentos. 
O intuito da pesquisa foi sugerir métodos de tratamentos de resíduos contaminados por derivados de hidrocarbontos para os 
geradores, através das tecnologias sustentáveis, Coprocessamento, Incineração e Unidade de Dessorção Térmica (TDU), a fim de 
atender as legislações vigentes, visando menores impactos ambientais ou que possam ser reversíveis na destinação final, bem 
como aqueles que vem atender o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, é imprescindível que os eixos social, econômico e 
ambiental sejam colocados em prática de forma sistêmica, porque todo ser humano deve ser responsável por buscar soluções que 
contribuam para possíveis resultados do desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Áreas contaminadas. Tecnologias sustentáveis. Hidrocarbonetos. 

1 Introdução

A preocupação com o meio ambiente tornou-se um compromisso da humanidade. Para garantir um futuro 
próspero e com qualidade de vida, é necessário cuidar dos recursos naturais existentes que garantam a 
sobrevivência dos seres vivos.

Recursos naturais são elementos da natureza, úteis aos homens no processo de civilização, sobrevivência e 
conforto da sociedade como um todo. Para o presente trabalho, o recurso natural relevante é o solo, por ser 
imprescindível à vida da população e por ser alvo de grandes contaminações causando assim a sua poluição.

A poluição do solo geralmente é causada pela ruptura de tanques sépticos e de reservatórios, pela introdução 
de pesticidas, infiltração de águas contaminadas e despejo de óleo e combustíveis, entre outros (SANTIAGO, 
2010). 

3 Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
4 Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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O hidrocarboneto é um tipo de composto orgânico que geralmente é liberado no meio ambiente por 
derramamentos (petróleo, combustíveis e solventes), atividades militares (explosivos, armas químicas), 
indústria (substâncias químicas e petroquímicas), tratamento de madeira, dentre outros (CUNNINGHAM et 
al.,1996; PILON-SMITS, 2005 apud SANTOS,  2006).

Para maior controle de contaminação em solos provocados por hidrocarbonetos e outras substâncias no 
estado de Minas Gerais, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) desenvolveu o projeto de gestão 
de áreas contaminadas em que os empreendedores devem cadastrar informações a respeito da gestão de 
resíduos de suas empresas anualmente. Os dados registrados formam o Banco de Dados Ambientais (BDA), 
sistematizados em relatórios anuais e disponibilizados pela FEAM como subsídio ao desenvolvimento de 
novos indicadores de qualidade ambiental, bem como a definição de procedimentos para regularização e 
fiscalização das atividades impactantes ao meio ambiente (FEAM, 2012).

Como alternativas de tratamento de passivos ambientais contaminados por hidrocarbonetos, a indústria 
ambiental desenvolveu tecnologias térmicas capazes de eliminar níveis consideráveis de compostos orgânicos 
de solos e resíduos em geral. 

As tecnologias mais consagradas para esse tipo de tratamento são Coprocessamento, Incineração e Unidade 
de Dessorção Térmica (TDU). Tratam-se de processos de tratamento de resíduos onde se utiliza equipamentos 
operados em altas temperaturas que promovem a volatilização dos hidrocarbonetos. O contaminante 
transformado em gás é tratado antes de ser lançado na atmosfera.

Essas tecnologias foram desenvolvidas para atender o meio ambiente em consonância à questão da 
sustentabilidade. Elas apresentam caráter definitivo de destruição de contaminação contraposto ao objetivo 
apenas confinante de seu concorrente principal, o aterro industrial.

2 Referencial Teórico

Segundo a CETESB (2012), uma área contaminada pode ser definida como uma área, local ou terreno onde há 
comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos 
que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, 
acidental ou até mesmo natural. 

As áreas contaminadas podem representar diversos riscos à saúde pública, sendo que as contaminações 
podem chegar até as pessoas através de gases nocivos inalados, pelo consumo de águas subterrâneas ou de 
redes de abastecimento de águas contaminadas pelo processo de infiltração no solo, além do consumo de 
alimentos contaminados, já que toda uma vegetação pode ser afetada (SANCHEZ, 2001 apud SILVA, 2007).

O reconhecimento da contaminação do solo como um problema ambiental que proporciona impactos 
negativos à saúde pública e ao ecossistema só ocorreu após um amplo desenvolvimento de ferramentas 
legais e institucionais. Temas como a sustentabilidade vêm ajudando a sociedade a direcionar suas ações 
para preservação do meio ambiente, ou seja, para solucionar os problemas atuais.
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Segundo Pelicioni et. al. (2005), o desenvolvimento sustentável tem como objetivo satisfazer às necessidades 
das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer às suas próprias 
necessidades.

2.2 Política Nacional do Meio Ambiente e Política Nacional de Resíduos Sólidos

Com o intuito de compartilhar a responsabilidade entre a sociedade sobre os cuidados com o meio ambiente 
e principalmente com os resíduos sólidos gerados, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada em 
02 de agosto de 2010, pela Lei n. 12.305/2010 e alterou a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dando 
providências e finalmente, em 23/12/2010, foi sancionado o Decreto Federal n.º 7.404, que regulamenta 
a PNRS. A lei faz a distinção entre resíduo (lixo que pode ser reciclado ou reaproveitado) e rejeito (lixo que 
não é passível de reaproveitamento), no que se refere a todos os tipos resíduos, sejam eles domésticos, 
industriais, da construção civil, eletroeletrônico, lâmpadas de vapores mercuriais, agrosilvopastoril, da área 
de saúde e perigosos (EcoD, 2010).

2.3 Hidrocarbonetos

O hidrocarboneto é um composto químico orgânico formado apenas por átomos de carbono e hidrogênio, os de 
peso molecular mais alto. Pode ser encontrado em alguns tipos de petróleo e elementos constituintes do pinho, 
da casca de algumas frutas e dos pigmentos das folhas de hortaliças. São mais conhecidos como combustíveis 
fósseis que levam milhões de anos para se decomporem e então formar o petróleo (MARTINS, 2007).

A grande preocupação dos órgãos ambientais é o grau de toxicidade que esse composto químico  pode 
provocar ao meio ambiente. 

Para identificação e quantificação dos compostos do petróleo, os de maior interesse são os BTEX (benzeno, 
tolueno, etilbenzeno e xilenos), definidos como hidrocarbonetos monoaromáticos cuja característica é a 
presença de anel benzênico. São usados principalmente em solventes e em combustíveis e são os constituintes 
mais solúveis da gasolina, este faz parte da fração leve do petróleo ( ANDRADE et al. 2010).

Outros compostos que também são alvo de monitoramento por órgãos ambientais são os hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos (HPA), os compostos orgânicos voláteis totais (VOC) e os hidrocarbonetos totais de 
Petróleo (TPH).

2.4 Resíduos sólidos contaminados por hidrocarbonetos

Segundo a FEAM (2011), os resíduos contaminados por hidrocarbonetos são originados de postos de 
combustíveis, indústria química, indústria alimentícia, indústria metalúrgica, siderúrgica e outras, infraestrutura 
de transporte, atividades minerárias e outras atividades. De acordo com a NBR 10004, os hidrocarbonetos são 
classificados como resíduos perigosos, ou seja, apresentam riscos ao meio ambiente e à saúde pública, devido 
às suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. O manejo 
incorreto desse resíduo pode provocar contaminações de solo, água e ar (CETESB, 2012).
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2.5 Contaminação de solo por hidrocarbonetos

Os vazamentos em postos de abastecimento de combustíveis constituem em uma das maiores fontes de 
contaminação de solo por hidrocarbonetos e podem ocorrer por causa de instalações inadequadas, processos 
de corrosão dos dutos de armazenamento e no próprio procedimento de abastecimento dos tanques.

Um dos principais impactos gerados pelo solo contaminado por hidrocarbonetos é a contaminação humana 
que pode ocorrer pela via dermal, respiratória e oral. As pessoas em contato com esse tipo de resíduo correm 
o risco de adquirir doenças na pele e já que a natureza de alguns componentes do petróleo é classificada 
como carcinogênica, podendo causar modificações genéticas nas epidermes e levar ao câncer e à leucemia 
(CAMPOS, 1994). 

Para recuperar as áreas poluídas pelos produtos químicos orgânicos existem diversas técnicas disponíveis 
no mercado de tecnologias ambientais. A escolha da técnica apropriada a ser utilizada para o processo de 
descontaminação é bem complexa, pois deve levar em consideração fatores como as características do local, 
tipo do contaminante e a sua viabilidade técnica e econômica (CETESB, 2011).

No presente trabalho são abordadas as tecnologias térmicas existentes para a descontaminação do solo.

2.6 Contaminação por hidrocarbonetos no Estado de Minas Gerais

Os prejuízos causados pelo solo contaminado por hidrocarbonetos trazem um alerta ao Brasil sobre a 
necessidade de controle ambiental desse recurso natural. Para isso, o Estado de Minas Gerais vem fiscalizando 
as suas áreas suspeitas de contaminação e já contaminadas, através do inventário anual produzido por 
informações disponibilizadas pelas empresas do estado, a fim de tratar e recuperar essas áreas.

O inventário de áreas suspeitas de contaminação e já contaminadas é um relatório anual emitido pela Fundação 
Estadual do Meio Ambiente (FEAM), que tem como objetivo a sistematização e avaliação dos dados extraídos 
do Banco de Dados Ambientais (BDA) e apresentar ao Estado de Minas Gerais a lista de áreas contaminadas. 
Além disso, é uma ferramenta importante para o planejamento de ações do estado voltadas para a melhoria 
da qualidade ambiental e se torna um instrumento de divulgação que atende a Resolução CONAMA nº 420 
de 30 de dezembro de 2009, que determina que os órgãos ambientais competentes deem publicidade às 
áreas contaminadas identificadas e suas principais características (FEAM, 2011). Devido ao alto risco de 
danos para a saúde humana e ao meio ambiente, por consequência de contaminações principalmente por 
hidrocarbonetos, o órgão ambiental competente do Estado de Minas Gerais desenvolve ações com foco na 
melhoria da qualidade dos solos.

Para a dissertação do inventário são utilizadas informações extraídas do Banco de Dados Ambientais 
(BDA), que é uma ferramenta on line utilizada pela FEAM que permite ao usuário realizar o cadastramento 
de áreas suspeitas de contaminação ou já contaminadas por substâncias químicas provocadas por seus 
empreendimentos.
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2.8 Tecnologias térmicas de tratamento de resíduos contaminados por hidrocarbonetos

Existem várias outras tecnologias para tratamento de resíduos, porém esta pesquisa irá trabalhar com três 
tecnologias – Coprocessamento, Incineração e Dessorção Térmica (TDU).

2.8.1 Tecnologia de Coprocessamento

Coprocessamento de resíduos é um processo de destinação final de resíduos que visa à destruição térmica 
em alta temperatura em fornos, devidamente licenciados para este fim, com o aproveitamento de energia 
contida nesses materiais, sem a geração de novos resíduos e contribuindo para a economia de combustível 
e matéria-prima. É uma tecnologia viável, técnica e economicamente possível, apresentando uma alta 
eficiência de destruição, a partir do momento que se tem uma temperatura entre 1450 ºC a 2000°C no 
processo (CIMENTO, 2012).

Os fabricantes de cimentos utilizam os resíduos em fornos de clínquer como substitutos ao combustível e 
matéria-prima, de forma que o resíduo apresente características similares às dos componentes normalmente 
empregados na produção da mistura do cimento, sendo possível coprocessar substâncias tóxicas, como é o 
caso dos solos contaminados por hidrocarbontos. Com isto, reduzem os custos com combustíveis e matéria-
prima, enquanto os geradores têm uma alternativa para dispor seus passivos a custos menores (ABCP, 2012).

2.8.2 Tecnologia de Dessorção Térmica

A Dessorção Térmica tem como princípio separar os contaminantes do solo através da aplicação de altas temperaturas suficientes 
para volatizá-los. Essa tecnologia possibilita a reutilização do solo contaminado (ESSENCIS, 2011). 

Segundo a Agência de Proteção Ambiental (EPA -  EUA, 1997):

Dessorção Térmica é um processo que utiliza troca de calor de forma direta ou indireta, para 
aquecimento de contaminantes orgânicos a uma temperatura suficiente para volatilizá-los e separá-
los de um meio sólido contaminado. Os sistemas de Dessorção Térmica são processos de separação 
física que transferem os contaminantes de fase. Eles não são elaborados para destruir altas cargas de 
matéria orgânica.

De acordo com a EPA (1997), o petróleo, os compostos orgânicos voláteis e semivoláteis e outros compostos com ponto de ebulição 
até 315 °C são tipicamente processados em unidades de dessorção térmica.

Uma de suas vantagens é o poder de reduzir os hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH) para menos de 10 ppm e BTEX ( Benzeno, 
Tolueno, Etilbenzeno, Etileno e Xilenos) para menos de 100 ppb,  níveis de concentração abaixo do exigido pela EPA.
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2.8.3 Tecnologia de Incineração

A Incineração é o processo de queima de resíduos em fornos e usinas próprios, com o intuito de reduzir o 
lixo e descontaminá-lo, após a queima, a sobra dos processos são cinzas que podem ser destinadas a aterros 
(CETESB, 2000).

Segundo furtado (2010), a incineração é realizada sob alta temperatura, via oxidação térmica, a temperaturas 
que variam entre 900 a 1400ºC e, dependendo do material, possui sistemas de controle de tempo, residência 
para decompor os resíduos pelo processo de combustão. Sendo que, para o tratamento de resíduos perigosos, 
necessita-se da sua destruição completa e segura, transformando-a em uma fase gasosa e outra sólida, 
reduzindo o volume, o peso e as características de periculosidade dos resíduos antes do seu destino final.

Essa tecnologia apresenta como vantagens a destruição total da parcela orgânica dos resíduos; bom 
funcionamento independente das condições meteorológicas; emissões atmosféricas totalmente controladas; 
aplicada ao grande número de resíduos; tecnologia aceita pelos órgãos ambientais, desde que esteja 
licenciada previamente.

3. Metodologia

A metodologia utilizada no presente trabalho é do tipo documental, por ter como referência de pesquisa 
documentos emitidos pela FEAM, através de relatórios e inventários do período de 2009 a 2011.

O objetivo foi analisar e verificar a projeção da gestão de áreas contaminadas, além de sugerir para os 
geradores tratamentos ambientalmente e economicamente viáveis, através de tecnologias sustentáveis para 
a destinação final dos resíduos sólidos contaminados por hidrocarbonetos.

4. Análise e Discussão dos Dados

Na presente trabalho serão apresentadas as análises e discussão de resultados quantitativos e qualitativos 
obtidos pela pesquisa realizada através dos dados fornecidos pelo inventário da FEAM dos anos de 2009, 
2010 e 2011, demonstrando os principais grupos de contaminantes, o número de empresas geradoras de 
resíduos derivados de hidrocarbonetos e as principais fontes de contaminação. 

4.1 Principais grupos de contaminantes nas áreas contaminadas gerenciadas pela FEAM

A Figura 1 apresenta os principais tipos de poluentes presentes nas áreas contaminadas registradas pelo 
banco de dados da FEAM. Observa-se que os hidrocarbonetos são os principais elementos contaminantes e 
posteriormente os produtos de refinaria de petróleo. 
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FIGURA 1- Tipos de contaminantes. (Adaptado FEAM , 2012).

Mesmo havendo um déficit significativo relativo aos hidrocarbonetos, a forma que os empreendedores estão 
buscando para minimizar os impactos ainda não é relevante diante dos dados coletados e analisados para 
este tipo de produto, pois é crescente a área contaminada, mesmo com as fiscalizações e gerenciamento dos 
órgãos públicos.

4.2 Número de empresas geradoras de resíduos derivados de hidrocarbonetos

Muitas atividades industriais e comerciais têm o potencial de contaminar o solo através de acidentes com 
substâncias químicas, resíduos contaminados por hidrocarbonetos, processos, manuseios e armazenamento 
de produtos (terra contaminada com óleo, embalagens plásticas de óleo, panos e estopas utilizadas 
contaminadas com óleo, garrafas PET, embalagens de papelão, dentre outros). Através das informações 
registradas no BDA, foi possível localizar as áreas contaminadas no estado de Minas Gerais, segundo a FEAM 
(2011).

FIGURA 2- Ramos de atividades em 2009.  (Adaptado FEAM ,2012).
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FIGURA 3 - Ramos de atividades em 2010.  (Adaptado FEAM,2012).

FIGURA 4 - Ramos de atividades em 2011. (Adaptado FEAM ,2012).

Por meio da Figura 2, pode-se observar uma evolução regressiva e expressiva no número de áreas 
contaminadas por postos de combustíveis. Fazendo uma análise comparativa, nota-se que no período de 
2010 e 2011, as atividades de postos de combustíveis diminuíram. Provavelmente, a diminuição ocorreu 
devido às fiscalizações da FEAM e a criação da Lei Estadual nº 12.675, de 13 de Julho de 2007. Essa lei dispõe 
sobre a proteção e defesa dos consumidores de combustíveis. 

Segundo a Lei n° 12.675, 13/07/07, caso haja algum descumprimento, os responsáveis pelos os postos de 
combustíveis ficarão sujeitos às seguintes sanções administrativas: 

1. multa;

2. apreensão do produto;

3. perdimento do produto;

4. interdição parcial ou total do estabelecimento.
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Na Figura 5, encontra-se uma comparação geral entre o ramo de atividades, entre o período de 2009 a 2011.

FIGURA 5 - Comparativo quanto ao ramo de atividades. (Adaptado FEAM ,2012).

Através da figura 5, se comparado com outras atividades que empregam hidrocarbonetos em alguma fase 
de seus processos operacionais, é possível verificar que a atividade de postos combustíveis foi a que mais 
se destacou no período analisado. Os postos de combustíveis geram uma grande quantidade de resíduos 
contaminados por hidrocarbonetos e as formas inadequadas de destinação destes resíduos causam impactos 
ao meio ambiente e aos seres humanos.  

4.3 Principais fontes de contaminação

A DN COPAM nº116, de 2008 define como fonte contaminante o local onde foi gerada a contaminação ou 
onde funcionou ou funciona uma atividade potencialmente contaminadora, origem dos poluentes liberados 
para os meios impactados (água, ar e solo).

Em análise geral, a fonte contaminante que aparece em dois anos consecutivos são as contaminações por 
vazamentos de substâncias químicas que acontecem geralmente por acidentes ou disposição direta no solo.

As Figuras 6, 7 e 8 demonstram detalhadamente o comportamento de cada tipo de fonte contaminante nos 
anos de 2009, 2010 e 2011.
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FIGURA 6 - Comportamento Vazamentos. (Adaptado FEAM ,2012).

FIGURA 7 - Comportamento Disposição MP. (Adaptado FEAM ,2012).

FIGURA 8 - Comportamento Substâncias Químicas.: (Adaptado FEAM ,2012).
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O número de ocorrências constando como fonte de contaminação principal é do tipo vazamento. Fazendo 
uma comparação com a Figura 1 onde o tipo de contaminante se deu por hidrocarbonetos e a Figura 5 
que demonstra o número de áreas contaminadas quanto ao ramo de atividade, houve destaque dos postos 
de combustíveis. Esse tipo de contaminação pode acontecer pelo desgaste dos tanques de estocagem de 
combustíveis que se deteorizam com o tempo, segundo a FEAM.

A Figura 7 exibe um quadro de contaminação por disposição de matérias-primas contaminantes diretamente 
no solo e que esse número também aumentou de 2009 a 2011 e, ao contrário, a figura 8, que versa sobre o 
lançamento direto de substâncias químicas no solo aponta que em 2011 houve uma queda.

A FEAM acredita que a conscientização por parte das empresas vem aumentando e assim a eficiência do 
gerenciamento de áreas contaminadas também aumenta.

5. Considerações Finais

Após os levantamentos dos dados e as análises feitas a partir dos resultados, com embasamento nos 
inventários emitidos pela FEAM no período de 2009 a 2011, constatou-se que o gerenciamento das áreas 
contaminadas vem sendo realizado com ações e mecanismos, seguindo as leis vigentes, normas técnicas dos 
poderes públicos e órgãos responsáveis, para que as empresas adéquem seus equipamentos e manuseiem 
seus produtos, garantindo a saúde humana e a preservação dos recursos naturais.

A pesquisa teve como objetivo geral investigar a situação atual do Estado de Minas Gerais em relação à 
gestão de áreas suspeitas de contaminação ou já contaminadas por resíduos derivados de hidrocarbonetos. 
Como foi identificado através do presente estudo, os postos de combustíveis são um dos maiores geradores 
de contaminação por derivados de hidrocarbonetos (óleos, graxas, gasolina dentre outros).

O intuito desta pesquisa foi sugerir a incorporação de métodos de tratamentos dos resíduos derivados 
de hidrocarbonetos gerados pelas empresas, através de tecnologias avançadas como Coprocessamento, 
Incineração e TDU, a fim de atender as legislações vigentes, visando menores impactos ambientais ou 
que possam ser reversíveis na destinação final, bem como aqueles que atendendem o desenvolvimento 
sustentável.

Existe uma grande necessidade de estudos mais avançados para novas pesquisas relacionadas à contaminação 
de águas superficiais e subterrâneas, ar e solos contaminados por derivados de hidrocarbonetos, pois a fonte 
consultada não conseguiu constatar o porquê do aumento das áreas contaminadas nas mesmas localidades, 
sendo que as declarações vêm diminuindo desde quando começaram as investigações, que geram os 
relatórios por parte da FEAM. 
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III - APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA REDUÇÃO DO RETRABALHO EM 
UMA LINHA DE MONTAGEM

Carlos Antônio Carioca; Giovanni Franco; Ronaldo Luiz dos Santos; Wallace Rodrigues de Assis5;

Flávia Komatsuzaki6 

(EMEPRO – QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012)

RESUMO 

Em um ambiente competitivo, os clientes estão mais exigentes, levando as empresas a utilizarem a gestão da qualidade para se 
diferenciarem em seu setor de atuação. Diante deste cenário, as organizações vêm se aperfeiçoando a cada dia na qualidade 
do produto final, bem como na melhoria contínua de seus produtos/serviços de entrega para o cliente. O objetivo deste estudo 
é avaliar o processo de montagem do disjuntor termomagnético em uma fábrica de produtos eletrônicos e propor uma forma 
de montagem com qualidade superior à atual. Para orientar e controlar a qualidade dos produtos foram utilizadas ferramentas 
estatísticas da qualidade, além do controle estatístico de processo de montagem dos disjuntores da empresa estudada. Para o 
Resultado das análises, utilizou-se de Brainstorming, Folha de Verificação, Gráfico de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito e Carta de 
Controle. As ferramentas da qualidade aplicadas corretamente trazem resultados significativos, pois apontam fatores que podem 
ser modificados para a melhor performance do sistema de montagem. A pesquisa é exploratória. Os resultados parciais apontam 
para ajustes no posicionamento dos operadores no processo produtivo. Assim, a análise e o tratamento destas causas permitirão 
correções no processo, que resultarão em produtividade com maior eficiência, na empresa. 

Palavras-chave: Qualidade. Brainstorming. Diagrama de Causa e Efeito. Gráfico de Pareto. Indústria Eletrônica.

1 Introdução 

As empresas brasileiras estão inseridas em um mercado global altamente competitivo, por isso o produto 
fabricado deve apresentar padrões de qualidade que atendam as necessidades do cliente final. 

A pesquisa apresentada foi realizada em uma empresa do segmento eletrônico de fabricação de disjuntores, 
situada em Contagem/MG, com 30 anos de atuação. 

O Disjuntor é um dispositivo mecânico de manobra e de proteção capaz de estabelecer, conduzir e interromper 
correntes, em condições anormais, como curtos circuitos. A empresa identificou na linha de montagem, 
através de estudo operacional, alto índice de refugo dos disjuntores. Neste contexto, o trabalho propõe a 
aplicação das ferramentas estatísticas da qualidade com a finalidade de reduzir a variabilidade no processo 
de montagem do disjuntor. 

5 Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
6Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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Durante décadas, muitas estratégias e ferramentas estatísticas surgiram para melhorar o rendimento das 
linhas de produção. As ferramentas usadas por nós na identificação do problema foram: Braistorming, 
Diagrama de Causa e Efeito, Gráfico de Pareto e Carta de Controle, pois permitem uma eficiente visualização 
das anomalias ocorridas no processo de montagem dos disjuntores, possibilitando assim otimizar o processo 
produtivo. 

Nesse sentido, foi necessário um mapeamento do processo de montagem do disjuntor, para identificar o que 
tem contribuído para o retrabalho. Com a identificação do problema e a implementação das ferramentas 
da qualidade, espera-se apontar caminhos para que o processo de montagem ocorra sem dificuldades, 
diminuindo assim o número de refugo (scrap) e de retrabalho. A estratégia da pesquisa utilizada foi uma 
pesquisa-ação exploratória. 

Houve coleta e estruturação de dados quantitativos da montagem dos disjuntores, além do mapeamento do 
processo, com objetivo de aperfeiçoar o processo produtivo da empresa. 

1.1 Problema de pesquisa 

Percebe-se que existem vários fatores que podem influenciar na qualidade do disjuntor, como alterações 
e diferenças nos componentes internos, condições dos equipamentos, métodos de trabalho e operadores 
envolvidos. Como reduzir o índice de retrabalho no processo de montagem do disjuntor termomagnético em 
uma empresa do segmento eletrônico? 

1.2 Objetivo geral 

Investigar a falta de qualidade no processo de montagem de disjuntor termomagnético em

uma empresa de componentes eletrônicos, identificando as causas de retrabalho, por meio da utilização de 
ferramentas estatísticas da qualidade. 

1.3 Objetivos específicos 

- Mapear o processo de fabricação do disjuntor na empresa selecionada para a pesquisa; 

- Identificar os parâmetros de qualidade ideais do componente objeto da pesquisa, através das 
ferramentas da qualidade; 

- Propor possíveis soluções para o incremento da qualidade do disjuntor e redução do retrabalho na 
linha de montagem final; 

- Demonstrar a evolução da produção do disjuntor, no recorte temporal de pesquisa no período do 
estudo – entre agosto/2011 e fevereiro/2012 – utilizando-se da Lista de Verificação. 
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2 Referencial Teórico 

2.1 Histórico da qualidade 

De acordo com Garvin (1992), nos séc. XVIII e XIX, o controle de qualidade não existia, já que todos os 
produtos eram confeccionados por artesãos, muito talentosos artífices e sob a supervisão dos grandes 
mestres de ofício. Neste período, todos eram treinados intensivamente, de modo a desenvolver habilidades 
nas atividades específicas, beneficiando-se da articulação de ferramentas simples de trabalho. De acordo 
com Marques (1999), o resultado da perfeição era da perícia do artesão em aplicar a destreza e a arte do 
trabalho manual, do início ao término da peça. 

A preocupação com a qualidade, no sentido mais amplo da palavra, começou com Shewhart, estatístico 
norte-americano que, já na década de 1920, tinha um grande questionamento em relação à qualidade e à 
variabilidade encontradas na produção de bens e serviços. Esse autor desenvolveu um sistema de mensuração 
dessas variabilidades, conhecido como Controle Estatístico de Processo (CEP). Criou também o Ciclo PDCA 
(Plan, Do, Check e Action), método essencial da gestão da qualidade, conhecido como Ciclo Deming da 
Qualidade. Tudo isso pensando no consumidor, que para Deming (1990) é o item mais importante da linha 
de produção. 

Para Feigenbaum (1986), a abordagem da qualidade segue regras lógicas e um plano para realização, 
encaixados como parte integrante do produto ou serviço. Não se consegue qualidade apenas eliminando 
falhas ou inspecionando. Assim, é necessário especificar e implantar uma estrutura de trabalho documentada, 
com procedimentos técnicos e gerenciais integrados, para coordenar as ações dos trabalhadores e dos 
equipamentos, de modo a garantir a satisfação do cliente a custos competitivos. 

Em 1961, foi criado o Programa Zero Defeito, nos Estados Unidos, que foi aplicado durante a fabricação de 
mísseis Pershing para o exército americano, a partir de um plano elaborado para baixar significativamente os 
índices de defeito e os prazos de fabricação, inspirado nos trabalhos de Philip Crosby. Segundo Crosby (1990), 
o trabalho deveria ser feito de maneira correta da primeira vez, com o seguinte slogan: receba certo, faça 
certo e repasse certo, dessa forma, evite o retrabalho e custos perdidos. 

Na década de 1970, as mercadorias japonesas foram consideradas entre as melhores do mundo, segundo 
Davis (2001), isto obrigou os Estados Unidos a iniciarem, na década de 1980, uma nova fase produtiva com 
investimentos para qualidade. Em 1989, começa a iniciativa Seis Sigma da Motorola, e em 1997, a abordagem 
Seis Sigma se espalha para outras indústrias. É visto que a melhoria da qualidade e produtividade sempre será 
uma das necessidades de qualquer setor industrial para a obtenção de vantagens competitivas. Hoje, o Brasil 
é um país que tem aprimorado a qualidade e a quantidade de certificações ISO 9000. A certificação ISO 9000 
tornou-se uma moda dos anos de 1990 e foi bastante procurada por empresas do setor eletroeletrônico, de 
informática e de serviços. Outro fator que instigou a preocupação das empresas em relação à qualidade foi a 
criação das leis de proteção ao consumidor, em virtude das suas implicações legais. 
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2.2 A Gestão e controle de processos 

Segundo Almeida (2002), processo é o conjunto de recursos integrados a uma sequência de atividades que 
transformam os insumos em produtos, além de ser a combinação de fatores essenciais para a produção de 
bens e serviços. Já para Bueno (1998, p. 47), “processos são uma série de fenômenos que sucedem e são 
ligados por relação de causa e efeito”. 

Se analisarmos o processo, segundo Campos (1992), podemos perceber que é um conjunto de causas que 
gera um ou mais efeitos, sendo necessário para um efetivo controle do processo, dividi-lo em processos 
menores. O controle do processo é de extrema importância para qualquer organização, pois é por ele que se 
assegura a qualidade do produto final. 

Umeda (1996) acredita que para o controle do processo é necessário que cada etapa do mesmo se sinta 
como cliente da etapa anterior, fazendo assim um controle não só no final do processo, mas em todas as suas 
etapas. Ela cita também a importância de se usar métodos mensuráveis, denominados itens de controle. 
Desta forma será mais fácil detectar resultados indesejáveis e alcançar um índice de qualidade cada vez 
maior. 

2.3 Variabilidade dos processos 

Segundo Campos (2004, p.128), “os processos produtivos são organizados com objetivo de eliminar ao máximo 
o índice de defeitos. Este índice é medido em partes por milhão (PPM). A qualidade tem papel fundamental 
nesse processo, procurando não produzir nem passar adiante partes ou produtos defeituosos.” Assim, todo 
processo produtivo está sujeito à variabilidade, sendo essa responsável por perdas decorrentes de maiores 
custos ou falta de qualidade. “Muitas são as causas de variabilidade no processo, elas estão relacionadas a 
vários fatores, principalmente, as alterações nas condições do processo, como: matéria-prima, método, mão 
de obra, maquinário, meio ambiente e medida.” (WERKEMA, 1995, p.3). 

3 Apresentação E Análise Dos Resultados 

3.1 Mapeamento do processo de produção de Disjuntores na empresa pesquisada 
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O disjuntor TQC linha residencial é fabricado com a soma de componentes de três áreas distintas da área 
de fabricação, Injeção de termoplásticos, Estamparia e Solda. Na área de montagem, todos os produtos 
fabricados pelas três áreas são colocados dentro de uma base e anexados a uma tampa para fechamento. Os 
componentes (subpartes) internos do disjuntor TQC linha residencial são: alavanca; trip unit – cabeamento 
de cobre para condução da corrente específica; parafuso de calibração; base; tampa. 

Todo esse processo de montagem do disjuntor é realizado em uma linha de montagem que tem capacidade 
de 9.000 disjuntores por turno. A empresa trabalha em uma escala de três turnos. A pesquisa foi realizada em 
uma linha de montagem, com capacidade de 8.330 disjuntores por turno, ou seja, 92% da capacidade total 
de produção da linha de montagem. A linha de montagem é subdivida em cinco partes.

Todas as subpartes do disjuntor são colocadas na primeira etapa da linha definida como montagem, base, trip 
unit, alavanca, parafuso de calibração e tampa. Até o final da linha, o disjuntor é submetido a um processo 
de calibração, se o mesmo for bi ou tripolar, é definido na área de união de polos e a confirmação do teste 
de calibração é feita na área de teste de continuidade. Uma vez o disjuntor aprovado, vai para a área de 
embalagem e posteriormente, é despachado para o setor de expedição. 

3.2 Identificações dos parâmetros de qualidade ideal do componente objeto da pesquisa 

As informações disponíveis aos operadores para verificação da qualidade do disjuntor são: o desenho técnico 
e plano de controle de qualidade. Os padrões utilizados para verificação dos disjuntores com defeito são 
peças padronizadas pela empresa na cor vermelha, para análise de comparação. 

Mesmo utilizando todos os recursos mencionados acima, vários problemas de qualidade são identificados e 
classificados pela empresa: parafuso solto; parafuso emperrado; alavanca não arma; base/tampa danificados; 
disjuntor não cai em trip; estampo da alavanca ruim; disjuntor sem continuidade; um pólo não desliga o 
outro; outros, sendo nove oportunidades de melhoria. 

O primeiro passo foi identificar em qual ou quais das oportunidades citadas pela empresa devemos agir, 
para que ocorra uma redução bastante considerável no retrabalho da linha de montagem, com o uso de 
Braistorming. O segundo passo foi verificar as condições dos equipamentos de medição. Feito isto, constatou-
se que todos os equipamentos possuem um selo de calibração e identificação, que valida a sua calibração 
em uma empresa terceirizada e todos se encontram dentro dos prazos definidos para uma nova calibração. 
O terceiro passo foi a coleta de amostras. Foram coletados todos os disjuntores refugados em três turnos de 
produção, durante o mês de novembro/2011. 

Os dados a seguir são referentes à média no processo de montagem por dia de produção. 
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Através do Gráfico de Pareto, observa-se que os três primeiros itens correspondem a um total de 60,7% 
de todo o retrabalho da linha de montagem. Como delimitação temática, nossa pesquisa foi desenvolvida 
somente nos três primeiros itens, devido a restrições temporais. O quarto passo foi identificar em qual área 
há maior incidência de não conformidade na linha de montagem.

Figura 4 - Pareto por defeitos na linha de montagem. Fonte: Os autores (2012).
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Identificamos que a área de Calibração é responsável por 55,7% de todos os problemas da linha e estratificamos 
seus três principais problemas, para uma maior interpretação dos retrabalhos. 

A partir do Diagrama de causa e efeito, é possível identificar possíveis causas relacionadas ao problema.

Figura 5 - Diagrama de Causa e Efeito. Fonte: Os autores (2012).

Analisando as causas, foi possível identificar soluções possíveis para a resolução do problema. 

Seguem as possíveis causas: falta de padronização na quantidade de solda no cabeamento da trip unit, o que 
pode incidir no travamento de todo o conjunto de armação do disjuntor; o uso de ferramentas inadequadas 
para a colocação e travamento das subpartes do disjuntor na base e o fato de cada turno desenvolver a sua 
própria ferramenta (dispositivos de aço, sem padronização para encaixe das peças na base do disjuntor). 

3.3 Mão de obra e Materiais 

Em relação a treinamentos, foi constatado, a partir de informações do preparador e da liderança, que existem 
operadores novatos na linha de montagem, não havendo um plano de reciclagem de treinamento para 
operadores. 

Toda a matéria-prima utilizada na fabricação possui certificação de qualidade e está dentro dos padrões 
especificados para o processo, mas as suas especificações nos planos de controle da qualidade encontram-se 
ilegíveis, o que dificulta a interpretação do usuário. 
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3.4 Medidas e Ambiente 

Todos os equipamentos possuem um selo de identificação que comprova a realização da calibração do 
equipamento por uma empresa especializada. O mesmo possui data de validade para ser aferido novamente, 
mas ainda existem dúvidas quanto à utilização correta dos equipamentos. 

Analisado o fator temperatura no ambiente de trabalho, foi visto que este item não interfere no retrabalho do 
produto, pois todo o galpão de montagem fica em uma área com temperatura controlada para cumprimento 
de normalização. 

3.5 Máquinas 

Erros no ajuste de montagem do parafuso de calibração e falta de uma padronização do sistema de manutenção 
das calibradoras são fatores que afetam a qualidade do produto final. 

Identificamos que, em quase todos os itens citados no diagrama de causa e efeito, existem problemas 
relacionados ao executor da tarefa, ou seja, falta de entendimento e operador novato na linha de montagem, 
o que nos mostra claramente os paretos a seguir. 

3.6 Primeiro problema: parafuso solto

Figura 6 - Pareto Parafuso solto. Fonte: Os autores (2012).

Analisado o Gráfico de Pareto, observamos que o defeito parafuso solto é causado por uma falha do operador 
que gera um percentual de 59,9% do total do defeito. 
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3.7 Segundo problema: alavanca não arma

Figura 7 - Pareto Alavanca não arma. Fonte: Os autores (2012).

Analisado o gráfico, verificamos que o defeito alavanca não arma é causado na sua maior totalidade pelo 
defeito alavanca com rebarba. Esse tipo de defeito é ocasionado pela falta de inspeção no processo final de 
injeção, o que demonstra claramente uma nova falha do operador na liberação do lote injetado. 

3.8 Terceiro problema: parafuso emperrado

Figura 8 - Parafuso emperrado. Fonte: Os autores (2012).

Analisado o Gráfico de Pareto, observamos que o defeito parafuso emperrado é um problema relacionado 
à máquina de montagem do parafuso de calibração. Esse problema revela o não seguimento do plano de 
controle da qualidade e uma não intervenção do operador na liberação dos lotes produzidos. 
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3.9 Plano de Ação 

Para todos os problemas encontrados foi sugerido um plano de ação para minimizar as causas potenciais do 
retrabalho na linha de montagem, conforme tabela abaixo. 

Tabela 2 – Plano de ação. Fonte: Os autores (2012)

4 Soluções Propostas 

As soluções propostas são as seguintes: utilização dos operadores mais experientes na primeira parte da 
linha, revisão dos procedimentos operacionais na área de solda, treinamento dos operadores na área de 
solda, implementação de um plano de treinamento efetivo para todos os operadores da linha de montagem 
disjuntor, utilização de uma linguagem mais objetiva para interpretação dos planos de controle na área de 
montagem, criação de um poka yoke para o defeito parafuso solto, alteração do canal de injeção do molde 
de alavanca e revisão do plano de manutenção da máquina de calibração linha. 

Após a implementação das soluções propostas, os resultados para o controle do retrabalho linha de montagem 
já podem ser observados, conforme demonstrado a seguir. 

Meta inicial: Redução de 20% do retrabalho em 2012 em relação a média de janeiro a agosto de 2011. 
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Figura 9 – Meta de redução. Fonte: Os autores (2012).

Analisando o gráfico, observa-se que, após o início da implantação das soluções propostas, já em 
dezembro/2011, houve uma redução de retrabalho na ordem de 13% em relação a novembro/2011. 

Com as demais soluções propostas, implementadas nos meses de janeiro e fevereiro/2012, a redução do 
retrabalho atingiu a ordem de 24,5%, o que para o grupo de pesquisa e a empresa foi de grande satisfação. 

É importante ressaltar que a colaboração de todos os envolvidos nesse trabalho foi determinante para que 
os resultados fossem atingidos. 

5 Considerações Finais 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo abrangente sobre a utilização das ferramentas da qualidade 
no processo de montagem de disjuntores em uma empresa de componentes eletrônicos. 

O primeiro passo do trabalho foi identificar, através de estudos, aplicações orientadas ao processo, bem 
como as características que podem ser consideradas relevantes na construção dessas aplicações. O segundo 
passo foi coletar informações para a construção de fatos que levassem a claras interpretações de todos os 
problemas no processo de montagem. A terceira e última parte foi montar soluções objetivas para o controle 
e redução dos problemas encontrados no processo de montagem, visando um controle efetivo desses 
problemas, a fim de que não afetem o resultado final da empresa, que é a entrega do produto acabado ao 
cliente final.
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IV- ANÁLISE DO DESEMPENHO NAS DIMENSÕES CLIENTES, PESSOAS E FORNECEDORES DAS 
EMPRESAS QUE ADOTARAM O MEG DA FNQ

Alex Batista da Silva7; Caroline Borges Garcia; Wilson Luigi Silva 8

(CONGRESSO SUL MINEIRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2012)

RESUMO 

Em um cenário de crescente competitividade e rápida inovação tecnológica, as empresas estão buscando melhorar seus processos 
através da implementação de sistemas de gestão. O Modelo de Excelência na Gestão preconizado no Brasil pela Fundação Nacional 
da Qualidade é um dos sistemas que tem auxiliado essas organizações a melhorarem sua performance. É nesse contexto que o 
presente trabalho tem como objetivo demonstrar o desempenho das empresas que aderiram a esse Modelo. No referencial teórico 
foram abordados temas como a evolução da qualidade, os principais prêmios de avaliação da gestão empresarial e o Modelo de 
Excelência na Gestão. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa descritiva e, em relação aos meios, uma pesquisa de 
campo. A técnica amostral utilizada foi a não probabilística por tipicidade. Durante a coleta de dados foi realizada uma avaliação 
documental dos dados Gerenciais das três organizações escolhidas. Foram avaliados os indicadores econômico-financeiro, clientes 
e mercado, sociedade, pessoas, processos e fornecedores durante 5 ciclos. Apesar de o período analisado ser relativamente curto, 
foi possível notar uma evolução dos resultados dos indicadores. 

Palavras-chave: Sistemas de Gestão. Modelo de Excelência da Gestão. Desempenho. Prêmio Mineiro da Qualidade.

1 Introdução 

Os desafios que se apresentam às organizações do século XXI requerem de seus gestores uma gestão 
organizacional de excelência capaz de compreender as necessidades de suas partes interessadas e traduzi-las 
em melhorias em seus processos, a fim de gerar resultados que garantam a competitividade e a perenidade 
de seu negócio. 

Considerando esta necessidade, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) criou, em 1992, no Brasil, baseado 
no Prêmio Malcolm Baldrige - Estados Unidos da América (EUA), o Modelo de Excelência de Gestão (MEG), o 
qual tem como princípio os fundamentos de excelência que representam diretrizes básicas para uma gestão 
orientada para excelência. Os fundamentos representam valores e princípios identificados, e comuns nas 
empresas consideradas de Classe Mundial, que são representados por práticas de excelência existentes 
nessas organizações. 

Com o propósito de disseminar esses conceitos e estimular a aderência das empresas mineiras ao Modelo de 
Excelência de Gestão, o Governo do Estado de Minas Gerais criou em 2003 por meio do Programa Mineiro de 
Qualidade e Produtividade (PMQP), o Prêmio Mineiro da Qualidade (PMQ), o qual é organizado pelo Instituto 
Qualidade Minas (IQM). 

7 Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
8 Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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Neste artigo serão apresentados os resultados parciais de uma pesquisa em andamento, na qual buscamos 
analisar o comportamento do desempenho organizacional das organizações que alinharam a sua gestão ao 
Modelo de Excelência da Gestão e foram reconhecidas pelo Prêmio Mineiro da Qualidade. A perspectiva é 
que o produto desta análise seja um referencial de análise para a comunidade acadêmica sobre o MEG e os 
resultados promovidos nas organizações que alinham a sua gestão a este modelo.

2 Desenvolvimento 

2.1 Qualidade e Excelência 

O conceito de Qualidade e suas derivações são recentes, porém desde os primórdios dos tempos o homem 
instintivamente utilizava esse conceito. Carvalho (1997, p.26) apresentou as diferentes definições feitas 
pelos chamados “gurus da qualidade”: “Qualidade é atender ou exceder as expectativas do cliente (Deming). 
Qualidade é adequação ao uso (Juran). 

Segundo a definição do Dicionário Aurélio, excelência significa qualidade de excelente, primazia. O filósofo 
Aristóteles definiu Excelência como “Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um 
feito, mas um hábito”

A História da Excelência teve início nos Estados Unidos quando a National Institute of Standards and Technology 
(NIST) realizou um Estudo sobre o que as melhores empresas americanas tinham em comum. Em 1988, os 
fundamentos da Excelência começaram a serem estudados por algumas empresas brasileiras e, em 1991, o 
PBQP criou o Prêmio Nacional da Qualidade que utiliza os critérios de Excelência para reconhecimento das 
empresas de destaque no Brasil. A partir do Prêmio Nacional surgiram os Prêmios Estaduais.

2.2 Fundamentos da Excelência e o MEG 

Segundo FNQ (2009, p.10), os fundamentos da Excelência expressam conceitos reconhecidos 
internacionalmente e que se traduzem em práticas ou fatores de desempenho encontrados em organizações 
líderes, de classe mundial, que buscam constantemente se aperfeiçoar e se adaptar às mudanças globais. 

Os fundamentos da excelência representam valores internacionalmente reconhecidos que presentes na gestão 
das organizações de classe mundial promovem um desempenho elevado (FNQ, 2008). São eles: Pensamento 
Sistêmico, Aprendizado Organizacional, Cultura de Inovação, Liderança e Constância de Propósitos, Orientação 
por Processos e Informações, Visão de Futuro, Geração de Valor, Valorização das Pessoas, Conhecimento 
sobre o Cliente e o Mercado, Desenvolvimento de Parcerias e Responsabilidade Social. 

O MEG estruturou os fundamentos da excelência em oito critérios, os quais são desdobrados em requisitos, 
permitindo desta forma avaliar quantitativamente e qualitativamente o desempenho do modelo gerencial 
implantado pela organização e, com isso, determinar o grau de maturidade deste modelo em comparação 
com o conceito de excelência em que se baseia o MEG. Na Figura 1 é representado o MEG (FNQ, 2009).



166

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 5, v.4, n.5, janeiro / dezembro de 2012
ISSN 2238-3220

Figura 1. MEG – Uma Visão Sistêmica da Gestão Organizacional - FNQ (2009, p.15)

A figura 1 sugere que os critérios de excelência, em um ambiente imerso de informações e conhecimentos, 
mantêm um relacionamento harmônico e integrado direcionados para geração de resultados (FNQ, 2009).

2.3 PMQ – Prêmio Mineiro da Qualidade 

Fundamentado no MEG, o Governo do Estado criou o PMQ com o propósito de estimular as organizações 
mineiras a construírem um modelo de gestão capaz de gerar produtos de qualidade que garantam a 
competitividade destas organizações neste atual cenário competitivo e exigente, contribuindo para o 
desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais. 

O PMQ é realizado anualmente, sendo que este ciclo inicia com a divulgação do cronograma do processo 
de candidatura amplamente divulgado na mídia especializada e site do IQM, entidade promotora do 
Prêmio Mineiro da Qualidade. O seu encerramento se dá por ocasião do reconhecimento e premiação das 
empresas agraciadas no ano de participação e entrega do Relatório de Avaliação da gestão das organizações 
participantes (IQM, 2010).

O PMQ reconhece a gestão das organizações que participam do ciclo de premiação, em três categorias, 
que são chamadas de faixas, a saber: Faixa Ouro, Faixa Prata e Faixa Bronze. Sendo que a categorização das 
organizações a serem reconhecidas e/ou premiadas em cada faixa é realizada pelos Juízes, durante a reunião 
final de análise e deliberação quanto às reconhecidas e a(s) premiada(s). 

O PMQ utiliza como referencial o documento Rumo à Excelência, que representa um estágio intermediário 
na escala de maturidade da gestão, distribuindo 500 pontos. É importante destacar que a pontuação de cada 
prática gerencial e resultado organizacional são realizados conforme sistemática específica desenvolvida pela 
Fundação Nacional da Qualidade. A avaliação da gestão das organizações candidatas é realizada por diversas 
equipes de avaliadores, composta por examinadores experientes e iniciantes e juízes independentes. 
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Como resultado da avaliação da gestão das organizações que participaram do ciclo de premiação do PMQ, 
é fornecido a elas o Relatório de Avaliação (RA). Este documento é elaborado pelos avaliadores e revisado 
tecnicamente pelo IQM. As informações apresentadas no RA associadas a um plano de melhorias consistente 
elaborado pela organização contribuem de forma significativa para que a gestão da organização evolua na 
trajetória da excelência.

2.4 Indicadores de Desempenho 

2.4.1 Indicadores de Desempenho – Clientes 

O uso de um método estruturado que seja capaz de avaliar o nível de satisfação e insatisfação dos clientes 
combinado com uma análise ponderada e ações coerentes com as deficiências identificadas, mostra-
se uma ferramenta importante para melhoria do nível de atendimento as necessidades dos clientes e, 
consequentemente, garantir sua fidelização. 

A norma NBR ISO 9001(2008) prevê em sua estrutura que a organização estabeleça como prática a avaliação 
periódica do nível de satisfação de seus clientes, por meio de metodologia coerente com escopo do seu 
negócio e perfil de seus clientes. 

2.4.2 Indicadores de Desempenho – Pessoas 

As pessoas no ambiente de trabalho são capazes de afetar de forma significativa o desempenho global da 
organização, portanto conhecer e avaliar os fatores que afetam o seu bem-estar, satisfação e comprometimento 
torna-se uma métrica importante, pois auxiliará na definição de ações para melhoria do clima organizacional. 

Souza (1982) apud Nélio; Morais (1999) enfatiza que os estudos de clima são particularmente úteis, porque 
fornecem um diagnóstico geral da empresa, além de fornecerem indicações de áreas carentes de uma 
atenção especial. 

2.4.3 Indicadores de Desempenho – Fornecedores

Os fornecedores no cenário atual afetam significativamente o desempenho das organizações, tendo em vista 
a sua influência nos custos, nos prazos de entrega e na qualidade do produto final. 

A norma NBR ISO 9001(2008), ciente desta importância, estabelece que as organizações devem avaliar e 
selecionar seus fornecedores tendo como referência sua capacidade em fornecer produtos em conformidade 
com os requisitos estabelecidos por ela. 
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Diante deste contexto, torna-se importante a definição de indicadores capazes de medir o desempenho dos 
fornecedores, tendo como referência os requisitos estabelecidos e, principalmente, que sejam capazes de 
prover a organização de dados e informações que auxiliem na gestão de sua cadeia de fornecedores. 

2.5 Método

A pesquisa deste trabalho é de caráter descritivo, já que tem por objetivo estudar o desempenho das 
empresas que aderiram ao Modelo de Excelência na Gestão através do levantamento dos diversos indicadores, 
relacionando-os com seus resultados após a implementação desse Modelo. Quanto aos meios, foi utilizado o 
estudo de campo, por se tratar da análise dos indicadores de desempenho definidos nos relatórios de gestão 
das organizações amostradas. 

Em relação à amostragem, foi utilizada a técnica amostral não probabilística por tipicidade, considerando o 
perfil dos dados analisados. A análise dos dados foi realizada através do estudo estatístico dos indicadores de 
desempenho das organizações pesquisadas, obtidos durante a etapa de coleta dos dados. 

Neste estudo as empresas analisadas foram caracterizadas: Empresa “A” é uma organização que atua no 
mercado de siderurgia na produção de aços longos, atendendo os setores de construção civil, indústria, 
agropecuário e automotivo. A Empresa “B” foi fundada em 1921 e atualmente integra um grupo multinacional 
no ramo da siderurgia. E, por fim, a Empresa “C” foi fundada em 1977 e atua no mercado de mineração. 

3 Apresentação e Análise dos Resultados 

Baseado na análise das empresas inicialmente selecionadas, refinamos nossa amostra mantendo as empresas 
cujos indicadores apresentados demonstraram continuidade durante os ciclos avaliados. Sendo os dados 
apresentados em ciclos de avaliação, que correspondem aos anos de avaliação. 

3.1 Análise dos Indicadores de Desempenho - Clientes 

Para este indicador foi adotado como referencial o nível de satisfação ≥ 80%. Este referencial foi arbitrado 
com base nas metas estabelecidas pelas organizações amostradas. 

Na Figura 2 foram apresentados os resultados apurados, referente ao indicador. 
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Figura 2. Indicador de Avaliação do Nível de Satisfação dos Clientes - Autores (2012)

Os resultados obtidos pelas organizações são superiores ao referencial adotado, com médias de (A – 82,8%, 
Organização B com 96,6%, Organização C com 86,4%).

Por meio da análise dos dados das organizações é possível identificar práticas gerenciais que justificam 
os resultados obtidos, como: Canal de atendimento ao cliente, considerando o seu perfil; Sistemática de 
tratamento efetivo das reclamações dos clientes; Visitas a clientes focos com o propósito de melhor conhecer 
suas necessidades para proporcionar um melhor atendimento, o que permite verificar o atendimento pelas 
organizações do critério de excelência Clientes. 

As utilizações de práticas gerenciais capazes de prover o conhecimento das necessidades de seus clientes e 
do seu mercado de atuação, bem como o atendimento destas necessidades têm contribuído para criação 
de valor para seus clientes e aumento de sua competitividade em seu mercado de atuação. Fato este que é 
refletido no alto nível de satisfação de seus clientes. 

3.2 Análise dos Indicadores de Desempenho – Pessoas 

Na Figura 3 foi apresentado o Indicador de desempenho referente à dimensão pessoas, o qual tem como 
propósito demonstrar os resultados obtidos pelas organizações em seus ciclos de avaliação do seu clima 
organizacional.
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Figura 3. Indicador de Satisfação da Força de Trabalho - Autores (2012)

Neste estudo foi adotado como referencial comparativo a meta média de desempenho de 

≥75%, estabelecida pelas organizações avaliadas, considerando o seu perfil e o mercado de atuação.

Os resultados demonstraram níveis de desempenho superior ao referencial comparativo adotado neste 
estudo, com exceções em alguns ciclos para os quais as organizações adotaram medidas para a promoção da 
melhoria do desempenho. A Organização A apresenta resultado médio nos ciclos de 79,5%. A Organização 
B apresenta um desempenho médio de 78%, já a Organização C apresenta o melhor desempenho dentre as 
organizações amostradas. 

A análise dos dados das Organizações amostradas bem como os resultados aqui apresentados demonstraram 
claramente o entendimento e a aplicação prática pelas organizações dos fundamentos da excelência, em 
especial destaca-se o fundamento valorização das pessoas que se relaciona com o critério Pessoas do MEG. 

3.3 Análise dos Indicadores de Desempenho – Fornecedores 

A análise deste indicador permite constatar o alinhamento da gestão das organizações amostradas com o 
MEG, em especial a gestão de sua cadeia de fornecimento, tendo em vista a aplicação prática dos fundamentos 
da excelência, dentre os quais se destacam: Pensamento Sistêmico, Desenvolvimento de Parcerias. 

Na Figura 4 são apresentados os resultados referentes ao desempenho dos fornecedores das empresas, 
objeto deste estudo.
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Figura 4. Indicador de Desempenho dos Fornecedores - Autores (2012)

O resultado apurado pelas Organizações amostradas neste estudo representa a execução de ações efetivas 
no sentido de desenvolver e envolver a sua cadeia de fornecimento com o seu negócio. 

Pela análise das informações destas organizações foi possível constatar a utilização de práticas gerenciais 
capazes de desenvolver e fortalecer o relacionamento com sua cadeia de fornecedores, tais como: Instituição 
de premiação para os fornecedores que apresentam destacado desempenho; avaliação contínua com 
feedback aos seus fornecedores; comunicação clara e precisa de seus requisitos de aquisição; utilização de 
procedimentos específicos que disciplinam critérios para qualificação e desqualificação dos fornecedores, 
ação esta que confere maior transparência ao processo de aquisição.

4 Conclusão e Considerações Finais 

A análise dos indicadores de desempenho combinada com as práticas gerenciais implantadas pelas 
organizações analisadas neste estudo permitiu aos autores constatarem a eficácia do MEG como modelo 
gerencial orientador quanto à necessidade de se adotar padrões, políticas e práticas necessárias à construção 
de uma gestão de excelência, capaz de gerar valor para as partes interessadas, tendo em vista os efeitos 
obtidos pelas organizações em seu desempenho, como resultado das práticas gerenciais adequadas ao seu 
perfil e ao requerido nos critérios de excelência do MEG. 

Diante das análises realizadas foi possível constatar uma evolução geral dos indicadores, exceto os econômico-
financeiros que possuem variáveis externas que os afetam, entretanto adequadamente gerenciados pelas 
organizações, tendo em vista as ações adotadas e justificativas que influenciaram esse desempenho. 

Considerando a necessidade de melhoria de todo modelo de gestão, os autores constataram a seguinte 
oportunidade de melhoria, que pode agregar valor à análise da evolução do desempenho das organizações 
premiadas: 

-  Definição de indicadores básicos de desempenho que deveriam ser apresentados no Relatório Gerencial, 
considerando um período mínimo de 3 ciclos; 
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Esta proposta se mostra pertinente, pois durante a análise dos indicadores de desempenho das organizações, 
constatamos métricas divergentes de um ciclo para o outro e, principalmente, falta de continuidade do 
monitoramento. Constatação esta que determinou a necessidade de refinamento da pesquisa. 

Baseado neste estudo é possível constatar a influência que o MEG como modelo gerencial é capaz de fazer 
sobre a gestão das organizações, tendo em vista a necessidade que as organizações, em especial as mineiras, 
têm de construir uma gestão de excelência, que gere valor para todas as partes interessadas de seu negócio. 
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V - MELHORIAS EM PERDAS POR ROMPIMENTO DE EMBALAGENS NO SETOR DE 
ENSACARIAS EM UMA INDÚSTRIA DE CIMENTO

Daniel josé Ferreira, Gilberto Estanislau fonseca9, Wilson Luigi Silva10

(EMEPRO: QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012)

RESUMO 

Este artigo tem por objetivo identificar no fluxo de materiais no setor de ensacarias, as causas do rompimento de embalagens, 
seu custo para a empresa e propostas de melhorias. As empresas hoje buscam a todo o tempo por diferenciais no mercado. Os 
produtos estão muito parecidos e qualquer melhoria no processo significa muito em economia e tempo podendo tornar uma 
empresa mais competitiva. Ainda, a busca por desenvolvimento aliada à sustentabilidade, que está em todos os segmentos, faz 
com que as empresas repensem continuamente seus processos.  O presente estudo trata-se de um estudo de caso, realizado em 
uma indústria cimenteira na região metropolitana de Belo Horizonte, onde as falhas encontradas apontam como principais causas 
de rompimento de sacarias o desvio padrão do blaine, a qualidade da embalagem, embolamento de sacos, falta de manutenção 
preventiva, entre outros. A cada problema encontrado foi direcionado uma proposta, como forma de resolução ou melhorias nos 
processos; objetivando assim diminuir o rompimento de embalagens no setor de ensacarias da empresa e consequentemente, o 
desperdício de material nela utilizado.  

Palavras-chave: Sacarias Embalagens. Processos. Cimento.

1 Introdução

Os processos de uma empresa não nascem perfeitos e assim se mantêm, precisam ser revistos e alinhados 
conforme as necessidades: mudanças de mercado, de equipamentos, de produtos, de pessoas, enfim, 
precisam estar em melhoria contínua. Ainda assim, identificar os problemas é importante, mas é só o 
primeiro passo para se criar medidas de prevenção ou desenvolver ações para solução de problemas. O que 
deve acontecer continuamente dentro de uma empresa.

Scartezini (2009, p.4) define processos como maneiras de fazer alguma coisa. Eles envolvem a transformação 
de um insumo em produto final; e no interior do processo ocorrem transformações que incluem as etapas 
necessárias para a obtenção do produto final, de valor agregado. É necessário entender como funcionam 
e quais os tipos existentes, para determinar como eles devem ser gerenciados para obtenção de melhores 
resultados; afinal, cada tipo de processo tem características específicas e deve ser gerenciado de maneira 
específica.

Para Martins et.al. (2004), a melhoria contínua vem sendo vista por muitos gerentes e pesquisadores com 
uma forma de aumentar ou restaurar a competitividade de empresas frente à concorrência.

9  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
10 Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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Pinjala et.al. (2006) apud Souza et.al. (2011) apontam que a forma como esses elementos estratégicos de 
manutenção são gerenciados ou utilizados pode ter um impacto sobre as dimensões operacionais de custo, 
sustentabilidade, qualidade e flexibilidade. 

1.1 Objetivo

Identificar o fluxo de materiais no setor de ensacarias, causas do rompimento de embalagens, seus custos e 
apresentar propostas de melhorias.

1.2 Justificativa

O cimento é um produto imprescindível na atualidade e possui um vastíssimo campo de aplicação. Obras 
cada vez mais arrojadas e indispensáveis fazem do cimento um dos produtos hoje mais consumidos.

Em estudo em uma indústria de cimento, no setor de ensacarias, verificou-se em seu processo um alto índice 
de rompimento de sacos, gerando com isso prejuízos. Nesse sentido, em análise de todo o processo envolvido: 
de transporte, estocagem e ensacamento, verifica-se a necessidade de identificar causas e possíveis soluções 
do problema, atuando na implantação de melhorias no setor.

Melhorias contínuas nos processos se tornam essenciais para que as empresas se mantenham competitivas e 
sobrevivam às mudanças que acontecem muito rápido no mercado. Nenhuma parte do processo, no entanto, 
deve ser desconsiderada. No caso do cimento, é preciso estar atento a todas as etapas, que vão desde sua 
extração na mina até a chegada ao seu cliente.

“O cimento é um produto perecível, portanto, é preciso estar atento aos cuidados necessários durante o 
seu transporte e armazenamento, para conservação de suas propriedades, pelo maior tempo possível, no 
depósito ou no canteiro de obras (ABCP, 2012)”.

2 Uma Indústria de Cimentos e seus Processos

O cimento é um dos produtos mais consumidos da atualidade. Conforme Associação Brasileira de Cimento 
Portland (ABCP), o cimento pode ser definido como um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes 
ou ligantes, que endurece sob a ação de água. “É um produto homogêneo, com variedade limitada de tipos 
e com especificações e um processo de fabricação semelhante em todo o mundo (SNIC, 2011)”.

Na procura por segurança e durabilidade para as edificações, o homem experimentou diversos materiais 
aglomerantes. Os romanos chamavam esses materiais de “Caementu”, que quer dizer pedra proveniente de 
rochedos; e foi por esse nome originou a palavra cimento.

Hoje, conforme dados do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), quase toda a produção de 
cimento é do tipo Portland. De acordo com Battagin (2009, p.1) ganhou este nome graças à semelhança com 
as rochas da ilha britânica de Portland. O desenvolvimento e a fabricação do cimento Portland no Brasil teve 
início através de experiências realizadas pelo comendador Antônio Proost Rodovalho, por volta de 1888, que 
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instalou uma fábrica em sua fazenda, em Santo Antônio (SP).

O mercado do cimento tem tendência ao consumo local, próximo das fábricas devido ao baixo valor do 
produto e por ser perecível. O cimento é um produto bastante onerado pelo frete e sofre com os impactos 
de combustíveis e outros derivados do petróleo.

2.1 A empresa de Cimentos Liz

A Empresa de Cimentos Liz foi fundada em 24 de junho de 1976, pelo empreendedor português Sr. António 
de Sommer Champalimaud. Inicialmente a empresa teve o nome de Soeicom, só mais tarde passou a ter 
o nome atual. A empresa vem produzindo cimentos que levam seu nome e são sinônimo de qualidade e 
segurança. 

A marca Liz é hoje motivo de orgulho, por ser a primeira empresa fabricante de cimento duplamente 
reconhecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que concedeu o Certificado de Marca de 
Conformidade (1990) e o Certificado de Garantia ISO 9002 (1998).  

Hoje, com a capacidade instalada de produção de dois milhões de toneladas de cimento, a Cimentos Liz 
gera centenas de postos de trabalhos diretos e milhares de indiretos, proporcionando um dos mais altos 
recolhimentos anuais de impostos da região.  

2.2 A fabricação do cimento

O processo de produção de cimento é feito através de exploração de pedreiras que constituem o CaCO3 
(carbonato de cálcio). A matéria extraída passa por um britador com um objetivo de redução de granulometria 
e segue através de correias transportadoras para pré-homogeneização, que posteriormente segue para 
moagem de cru, que tem a função de afinar o material ainda mais, obtendo o elemento denominado farinha, 
que é calcinada a uma temperatura de 1450° C, que por sua vez é cozido e transformado em clinquer. A próxima 
etapa é a moagem através da qual se procura determinada finura em função da resistência pretendida. O 
cimento é armazenado em silos, sob a forma de granel.

2.3 Fluxo de materiais no setor de sacarias

Na Cimentos Liz, do ensacamento até que se chegue aos caminhões, o cimento segue o seguinte fluxo:

•	 Ensacamento: o cimento estocado nos silos passa pelo processo de ensacamento, constituído por 
operações realizadas por máquinas especiais. Essas máquinas são programadas para que encham os 
sacos e os liberam logo que estes atingem o peso especificado de 50 kg. Quando o peso dos sacos atinge 
valores acima ou abaixo dos limites aceitáveis (200g), estes são rejeitados. Os sacos são triturados e co-
processados e o cimento retorna para o sistema. Há na empresa ensacadeiras manuais e automáticas. 
Nas manuais, o operador fica encarregado de colocar o saco no local apropriado, enquanto que nas 
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automáticas, todo o processo é realizado pela própria máquina. As manuais possuem uma produtividade 
média de 2000 sacos/hora e as automáticas, de 3000 sacos/hora. Estas operam com material fluidizado, 
sendo a quantidade de ar no interior do saco muita pequena. 

•	 Transporte e armazenagem: os produtos ensacados são transportados e armazenados em paletes de 
madeira, que por sua vez também serão transportados e estocados em um galpão, onde ficam todos os 
tipos de cimentos produzidos. A empresa também realiza a expedição do cimento no sistema a granel. 

•	 Disposição em caminhões: Em casos de ensacamentos, os sacos são distribuídos na carroceria dos 
caminhões por um sistema automático denominado Auto-Pac. 

2.4 Custo da empresa com embalagens

O cimento é embalado em sacos de papel kraft de múltiplas folhas. Conforme ABCP (2012), esta é uma 
embalagem usada no mundo inteiro para proteger o cimento da umidade e do manuseio no transporte, ao 
menor preço para o consumidor. Sendo ainda esse tipo de embalagem a única que permite o enchimento 
com material ainda bastante aquecido, por ensacadeiras automáticas imprescindíveis ao atendimento do 
fluxo de produção. 

Estas embalagens têm seu custo unitário em torno de R$0,65. Como a empresa possui um alto volume de 
produção, sua produção anual varia em torno de 15.840.000 sacos e seu custo com embalagens em torno 
de R$10.296.000 reais. Hoje, com um alto índice de rompimentos de suas embalagens, o custo é ainda mais 
relevante; pela compra de mais embalagens e pelas perdas das que se rompem. Em dados da empresa, o 
índice médio de rompimentos do ano de 2011 foi de 0,31%. Nesse caso, o número de sacos perdidos ficaria 
em torno de 49.104 sacos ao ano.

“As embalagens afetam tanto os custos quanto a produtividade dos sistemas logísticos de uma empresa, com 
isso, nos últimos anos, o seu desenvolvimento foi bastante significativo, sejam em materiais alternativos, 
sejam em sistemas de embalagens (BOWERSOX & CLOSS, 2010)”.

3 Método 

O presente estudo se trata de um estudo de caso na Empresa de Cimentos Liz e se delimita a identificar no 
fluxo de ensacarias as causas de rompimento de embalagens e apresentar proposta de melhoria. Hoje, a 
empresa apresenta um número significativo de rompimento de embalagens. Em dados da empresa, só no 
ano de 2011 foram perdidos em torno de 49.104 sacos. 

O primeiro passo: conhecimento do processo do setor de ensacadeira até a chegada do cimento no caminhão; 
para ser levado aos clientes.

O segundo passo foi uma identificação das causas de rompimentos, em estudo sobre o processo, no setor de 
ensacadeira da empresa. Esta etapa se baseou em observações dos autores do estudo, confrontando com os 
dados que a empresa possui do ano de 2011.
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Após o conhecimento das principais causas de rompimentos, juntamente com o coordenador do 
departamento de sacarias, foram desenvolvidos alguns planos de ação com o objetivo de solucionar os 
problemas identificados. 

4 Resultados 

Em análise ao fluxo do cimento, desde o ensacamento até a disposição em caminhões, foram verificados 
problemas diversos: no desvio-padrão do blaine, na qualidade da sacaria, de embolamento dos sacos, falta 
de manutenção preventiva das garras, setup na mudança de cimento a ser produzido, treinamento deficiente 
de pessoal e em paletes. As causas são mais bem explicadas abaixo:

•	 Desvio-padrão alto: O blaine é um tipo de análise que é feita numa etapa anterior ao ensacamento na 
moagem do cimento e o mesmo é resultado de uma finura de determinado tipo de cimento. Essa análise 
tem como objetivo 530 m2/kg, podendo ter uma variação para mais (limite superior = 550 m2/kg) ou pra 
menos (limite inferior = 510 m2/kg). Os últimos meses apresentam valores abaixo do limite inferior. O 
não cumprimento da meta pode alterar o volume do cimento, prejudicando assim o acondicionamento 
no interior da embalagem, uma vez que o enchimento dessa se dá através do peso do produto que é de 
50 kg.

•	 Qualidade da sacaria: a informação que se teve é que a empresa não realiza testes com embalagens para 
qualificação  e escolha de fornecedores. Há inclusive um fornecedor mais conceituado, mas de acordo 
com a demanda, recorre a outros fornecedores.

•	 Embolamento dos sacos: ao parar as correias na sequência e os sacos serem basculhados, pode ocorrer 
atropelamento do mesmo provocando a queda e rasgamento; este rasgamento se dá pela sela.

•	 Falta de manutenção preventiva sustentável: o desgaste de garras pode ocasionar, quando no jato de 
enchimento, a queda do saco no interior da balança podendo causar o rasgamento do mesmo e pode 
também provocar furos na sacaria. Também se faz necessário manutenção preventiva de bicos de 
enchimento, amortecedores e régua para ajustes de peso.

•	 Setup na mudança de cimento a ser produzido: em empresas que tem um grande mix de produtos, 
o setup é quase inevitável. A mudança do tipo de cimento a ser produzido exige um novo ajuste nas 
ensacadeiras, o que provoca alguns rompimentos, até que estas voltem a operar normalmente.

•	 Treinamento deficiente de pessoal - o treinamento inadequado de pessoal, ou falta dele pode provocar 
falhas operacionais.

•	 Paletes: apresentam pregos suspensos ou danificados.

O gráfico 1 indica que a maior causa de rompimentos de embalagens na ensacadeira manual é o estouramento 
no enchimento, apresentando uma média anual de 800 sacos rompidos. Outras causas ainda muito 
relevantes são os rasgamentos pelas garras, embolamento nas correias transportadoras e sacos avariados 
pelo transporte. O item rejeitador de sacos na ensacadeira manual é inexistente, por isso o gráfico apresenta 
com um valor nulo.
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GRÁFICO 1 - Índice médio de rompimento anual-ensacadeira manual, ano 2011 - Autores, com base em dados da empresa 
(2011)

Já na ensacadeira automática, o rejeitador de sacos – balança eletrônica é a principal causa de rompimentos 
(gráfico 2). Para a empresa, os sacos rejeitados devido a pesos fora da especificação (49,7kg a 50,3kg) 
também são considerados como rompimentos, pois esses sacos após serem rejeitados são triturados. Os 
sacos estourados no enchimento ficam em segundo lugar com uma média anual de 691 rompimentos.

GRÁFICO 2 - Índice médio de rompimento anual-ensacadeira automática, ano 2011 - 

Autores, com base em dados da empresa (2011)

5 Proposta de Melhorias

Juntamente com o coordenador do departamento de sacarias, foram desenvolvidos alguns planos de ação 
com o objetivo de solucionar os problemas identificados. Voltando-se para o controle do blaine e problemas 
de setup foram apresentadas ações como propostas de melhorias:
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•	 Elaboração ou implementação de carta de controle. O que se daria por: elaboração de procedimentos, 
parametrização das cartas de controle, disponibilização destas na rede e treinamento dos envolvidos.

•	 Melhoria na programação de produção de cimento; sendo necessário para isso: manter a realização das 
reuniões semanais de maneira a reduzir o setups; elaborar a programação da produção de acordo com a 
programação de vendas; comunicar os setups a serem realizados aos envolvidos e solicitar desentupimento 
das tremonhas e shuts, principalmente neste período chuvoso.

•	 Elaboração de um padrão referente a setups na produção de cimento para que diminua o tempo gasto na 
troca de cimentos, minimizando o impacto no blaine.

•	 Melhorar a programação de testes de insumos e outros; para evitar contaminação dos silos  com  cimento 
fora da especificação de blaine. 

A falta de manutenção preventiva adequada, embolamento dos sacos no processo e sistemas de garras 
apresentando anomalias ou desgaste são tidos como problemas de manutenção. Para melhoria da 
disponibilidade das ensacadeiras, a solução seria:

•	 Analisar Plano de Manutenção, observando a descrição das atividades realizadas na ordem de serviço, 
associando ao orçamento; que se daria  através do envolvimento da inspeção, manutenção e planejamento, 
avaliando as ordens de serviços, atentando para: descrição das atividades e periodicidade estabelecida; 
montagem das guias nas saídas das correias das balanças I e II; alinhamento das correias, verificação de 
intertravamento destas e revisão geral na balança check Weigher.

Ainda atacando os problemas de manutenção, para garantir um perfeito funcionamento dos equipamentos, 
evitando rasgamento das sacarias, seriam necessárias ações como:

•	 Revisar ou estabelecer, no sistema SAP da empresa, ordens de serviço periódicas referentes ao sistema  
de garras, bicos de enchimento,  manutenção em amortecedores e régua para ajustes de peso. 

•	 Verificar também o perfeito funcionamento das garras e revisar a operação dos bicos de enchimento, 
mediante ordens de serviço.

Para se evitar falta de material para realização da manutenção e materiais das ensacadeiras, a proposta seria: 
avaliar estoque mínimo referente às ensacadeiras e dentro deste contexto revisar a política de compra de 
peças sobressalentes para as manutenções acima citadas.

A solução para a qualidade de sacarias acredita-se que esteja na inserida em análises periódicas, solicitadas 
pelo setor de ensacadeiras, dada a sua importância no processo. Quanto aos paletes, verifica-se a necessidade 
de realização de inspeções e reparos periódicos nos mesmos. E uma vez detectado problemas no preparo 
de pessoal, sugere-se treinamento de pessoal envolvendo: operadores de máquina, mecânicos, eletricistas, 
e terceiros.
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6 Considerações Finais

O cimento é imprescindível aos nossos dias. Tem um valor relativamente baixo e é um produto perecível, 
com tendência ao consumo local, próximo das fábricas; por ser bastante onerado pelo frete e sofrer com os 
impactos de combustíveis e outros derivados de petróleo.  Nesse sentido, tanto quanto os gastos logísticos, 
gastos com embalagens também refletem nos custos da empresa.

Hoje o custo de uma embalagem kraft utilizada na sacaria do cimento está em torno de R$0,65. Como a 
empresa possui um alto volume de produção, sua produção anual varia em torno de 15.840.000 sacos e seu 
custo com embalagens em torno de R$10.296.000 reais. Hoje com um alto índice de rompimentos de suas 
embalagens, o custo é ainda mais relevante; pela compra de mais embalagens e pelas perdas das que se 
rompem. Em dados da empresa, em 2011 se perdeu 49.104 sacos, por rompimento.

O fluxo avaliado se inicia com o ensacamento do produto até chegar aos caminhões. O mesmo pode ser 
descrito em três etapas: o cimento estocado nos silos é ensacado, por ensacadeiras manuais ou automáticas; 
segue transportado em paletes de madeira para armazenagem, com separação por tipo de cimento; e é 
disposto em caminhões por um sistema automático denominado Auto-pac.

As principais causas encontradas quanto ao rompimento de embalagens foram: o desvio padrão do blaine 
(tipo de análise feita numa etapa anterior ao ensacamento), qualidade da embalagem, embolamento de 
sacos, falta de manutenção preventiva sustentável das garras, setup na mudança de tipo de cimento a ser 
produzido, treinamento deficiente de pessoal e paletes com pregos suspensos ou danificados. 

Aos problemas apontados como causas do rompimento de embalagens para o controle do blaine e o setups 
foram apresentadas como proposta de melhorias: elaboração ou implementação de carta-controle,  melhoria 
na programação de produção de cimento, elaboração de  padrão referente a  setups na produção de cimento, 
melhoria na  programação de testes de insumos e outros.

Aos problemas ligados à manutenção apresentou-se como proposta de melhorias: análise do plano de 
manutenção, observando a descrição das atividades realizadas na ordem de serviço e associando ao 
orçamento; montagem das guias nas saídas das correias das balanças I e II; alinhamento das correias, 
verificação de intertravamento destas e revisão geral na balança check Weigher.

Ainda atacando os problemas de manutenção, para se garantir um perfeito funcionamento dos equipamentos 
seriam necessárias ações como: revisar ou estabelecer, no sistema SAP da empresa, ordens de serviço 
periódicas referente ao sistema de garras, bicos de enchimento, manutenção em amortecedores e régua 
para ajustes de peso; além de verificar o perfeito funcionamento das garras e revisar a operação dos bicos de 
enchimento, mediante ordens de serviço.

Para não faltar material para realizar as manutenções, propõe-se avaliar estoque mínimo referente às 
ensacadeiras e dentro deste contexto revisar política de compra de peças sobressalentes para essas 
manutenções.
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Para o problema com qualidade de sacarias, propõe-se a retomada de análises periódicas; e quanto aos 
paletes, verifica-se a necessidade de realização de inspeções e reparos periódicos nos mesmos. E, finalmente, 
sugere-se treinamento de pessoal, envolvendo operadores de máquinas, mecânicos, eletricistas e terceiros.

São sugestões que se apresentam para resolução de problemas observados em estudo ao fluxo de ensacamento 
até a disposição do produto em caminhões que seguirão para os clientes da empresa de Cimentos Liz. Isso 
por entender que pequenos custos, no decorrer de um período, representam prejuízos às empresas, que 
hoje sobrevivem num mercado competitivo onde qualquer diferença de preço representa bastante. Ainda, 
neste caso, lutar contra o desperdício também seria uma atitude sustentável.

O trabalho em questão atendeu os seus objetivos, apresentando propostas para redução dos altos índices de 
rompimentos, após apresentação das causas mais relevantes indicadas nos resultados que  impactam direta 
ou indiretamente no processo, na qualidade e na logística de distribuição interna.
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VI- AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE 
CONTÊINERES: O CASO DE UMA FÁBRICA DE MÉDIO PORTE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE BELO HORIZONTE

Wagner da Silva Lopes; Leandro Pereira Campos; Guilherme Tell Pacheco Lisboa; Wmaira Eloi Calixto;11 
Gabriela Fonseca Parreira12 

(EMEPRO: QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012)

RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de fazer proposições para elevar a capacidade produtiva do gargalo do processo 
de produção de contêineres de uma indústria localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mais especificamente, 
buscou-se mapear o processo de produção de contêineres, identificar o gargalo do processo e propor melhorias para obtenção de 
maior volume de produção, reduzindo as limitações do processo, por meio do aumento da capacidade da operação com menor 
capacidade produtiva (gargalo). Este estudo se justifica à medida que a demanda de contêineres é superior a capacidade de oferta 
da empresa estudada. Para a conclusão deste trabalho foi necessário fazer um estudo de caso, por meio de observação, coleta 
de dados, análise documental de históricos de produção diária e entrevistas com funcionários de diferentes níveis hierárquicos. 
Após a análise dos dados, foi possível identificar o gargalo do processo – fornecimento externo de insumos – e fazer proposições 
de melhoria como a criação de um checklist a ser utilizado no ato do recebimento dos materiais, com a finalidade de evitar o 
recebimento de peças não conforme e no momento não adequado.

Palavras-chave: Capacidade produtiva. Processo de produção de contêineres. Gargalo.

1 Introdução

No contexto atual, as organizações que não conseguem atender a demanda do  mercado, considerando-
se a quantidade demandada e as exigências/especificações dos consumidores, podem perder seus clientes 
potenciais, uma vez que os mesmos migram para aquisição de produtos de outras organizações concorrentes 
que atendam aos objetivos de desempenho esperados pelo mercado-alvo, tais como qualidade, confiabilidade, 
flexibilidade, rapidez e custo (SLACK et. al. 2002). Assim sendo, proporcionar ganhos de produtividade 
às empresas mostra-se importante para garantir a confiabilidade no atendimento aos consumidores ao 
disponibilizar os produtos no momento em que os mesmos precisam e possibilitando, muitas vezes, a 
redução do custo unitário do produto ao diluir os custos fixos, ou seja, aqueles que permanecem inalterados 
independentemente da quantidade produzida.

11  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
12  Docente do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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Considerando a necessidade de ganhos de produtividade, a realização de um trabalho minucioso nos processos 
produtivos pode auxiliar na identificação dos fatores que impeçam o aumento do volume de produção 
do processo. Compreender bem o sistema de produção e sua organização, as interações entre os elos do 
processo e suas interdependências contribuem para identificação da operação que limita a capacidade de 
todo o processo – gargalo - e, mais que isso, contribui para compreensão das causas que tornam a capacidade 
da referida operação um fator limitador.

Identificar o gargalo e, principalmente, as causas que limitam sua capacidade não é uma tarefa simples. Por 
outro lado, atuar sobre as causas-raiz que tornam uma operação limitadora de todo o processo pode aumentar 
a capacidade produtiva da empresa, contribuir para que o objetivo de desempenho “custo” – inerente a 
maior parte das empresas - seja alcançado e, consequentemente, tornem a empresa mais competitiva diante 
de seus principais concorrentes.

Considerando os fatores supracitados, o presente estudo parte do mapeamento do processo de produção de 
contêineres em uma empresa da Região Metropolitana de Belo Horizonte com o objetivo de compreender 
bem as interações entre os elos do processo. Posteriormente, identificar-se-á o gargalo considerando como 
referência a Teoria das Restrições e faz-se-á proposições para elevar a capacidade do gargalo, buscando um 
equilíbrio entre as operações do processo e evitando a sobrecarga de alguns setores da organização.

2 Referencial Teórico

Quando se fala em gestão da produção e operações, o objetivo é o gerenciamento estratégico dos recursos 
escassos, visando atender as necessidades de clientes no prazo.

Goldratt; Cox (2004) afirmam que as mudanças realizadas no processo de produção devem visar às falhas e às 
causas-raiz, de forma a eliminar qualquer problema que impactará nas especificações exigidas pelo cliente.

Toda organização, de acordo com Corrêa; Corrêa (2007), que objetive lucro ou não, tem dentro de si uma 
função de operações, pois gera algum tipo de “pacote de valor‟ para seus clientes que inclui algum tipo de 
produto ou serviço. Os mesmos autores citam como importantes os pontos estratégicos de uma empresa, 
sendo eles: administração estratégica das operações, gestão de produtos e processos, projeto e gestão de 
instalações, planejamento e controle da rede de operações e gestão da confiabilidade. Por meio do equilíbrio 
dos mesmos,  é possível manter relação benéfica tanto para a empresa quanto para o cliente.

As organizações, através de sua administração estratégica das operações, buscam melhorar o desempenho 
de seus produtos e atender os seus clientes de forma a criar fidelidade. “Pode-se entender administração 
estratégica como um conjunto de compromissos, decisões e ações necessárias para que a empresa obtenha 
vantagem competitiva e retornos sobre o investimento” (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2007).

Um fato relevante à melhoria de um processo produtivo alinhado a sua estratégia está na quantidade de 
desperdício do sistema. A existência no processo de uma operação com baixa capacidade produtiva pode 
contribuir para intensificar os desperdícios de um sistema de produção e, consequentemente, dificultar a 
administração estratégica de operações.
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a. Os desperdícios do Sistema Toyota de Produção

Para que se possa melhorar o fluxo da produção e sua eficiência, é importante eliminar as perdas que 
acontecem no processo produtivo. Quando a perda na produção é zero e o trabalho está no máximo de sua 
porcentagem, obtém-se a real melhora na eficiência da produção, conforme Ohno (1997).

“Eliminar as perdas, após sua identificação é um primeiro passo para o bom emprego do Sistema Toyota 
de Produção” (OHNO, 1997). Analisar e avaliar as tarefas de importância e as sem importância dentro do 
processo produtivo viabiliza a eliminação dos desperdícios, principalmente pelo fato de alguns deles estarem 
camuflados e os tais geram custos.

1- As  perdas  classificadas  por  Ohno  (1997)  são  sete  e  são  classificadas  da seguinte forma:

a. Perdas por superprodução: estão ligadas à produção de itens além da demanda ou produção 
antecipada ao momento necessário de ser realizada.

b. Perdas por transporte: estão basicamente relacionadas às perdas por movimentações dos 
materiais no processo produtivo, as quais não agregam valor ao produto final.

c. Perdas por processamento: aquelas que possuem atividades desnecessárias agregando 
funcionalidade ou peças tais quais não afetam em nada as funções básicas do produto.

d. Perdas por superprodução: estão ligadas à produção de itens além da demanda ou produção 
antecipada ao momento necessário de ser realizada.

e. Perdas por transporte: estão basicamente relacionadas às perdas por movimentações dos 
materiais no processo produtivo, as quais não agregam valor ao produto final.

f. Perdas por processamento: aquelas que possuem atividades desnecessárias agregando 
funcionalidade ou peças tais quais não afetam em nada as funções básicas do produto.

g. Perdas por defeitos: a fabricação de produtos defeituosos. É a mais fácil de ser identificada, 
pois claramente percebe-se, através de inspeções, que ela está relacionada à qualidade do 
produto e à forma que foi produzido fora dos padrões e especificações exigidos.

h. Perdas por movimento: correspondem às movimentações inúteis realizadas pelos operadores 
na execução de suas atividades, sejam elas nas máquinas ou nas linhas de produção.

i. Perdas por espera: são consequências de ociosidades, tanto dos operadores, como de 
máquinas e os custos deste tempo estão sendo contabilizados.

j. Perda por estoque: decorrente da estocagem de matérias-primas e insumos, materiais ou 
semi-produtos (produtos semi-acabados) em processo e claro, do produto final.

2- Os tipos de Sistema produtivo analisados de forma processual

Identificar o tipo de sistema produtivo e os objetivos de desempenho do mesmo mostra-se importante para 
compreender as interrelações entre as operações do processo de produção.



185

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 5, v.4, n.5, janeiro / dezembro de 2012
ISSN 2238-3220

Os sistemas produtivos são classificados conforme seu volume-variedade e na forma de organizar os 
processos. Com base na função produção, um sistema produtivo é “um conjunto de pessoas e de materiais, 
que a partir de uma rede de processamentos orientados por um objetivo, gera atividades de transformação 
que geram produtos acabados” (GLAUCHE, 2005, p 3). 

Dessa forma, os sistemas de produção podem ser classificados como: sistema de produção por projeto, 
sistema de produção por jobbing, sistema de produção em lotes, sistema de produção em massa e sistema 
de produção contínua.

A seguir, pode-se verificar a relação entre volume e variedade produzida em cada sistema produtivo:

 FIGURA 1 – Representação da relação volume x variedade -
 (Adaptado de Slack; Chambers; Johnston, 2002)

Tratando-se de processos produtivos, volume e variedade, as características são inversamente proporcionais, 
ou seja, quanto maior o volume de produção, mais padronizado são os produtos (menor variedade).

a. Gargalo de Produção e a teoria das restrições: como melhorar os resultados da empresa

Uma restrição no sistema produtivo pode ser entendida como gargalo, quando há uma limitação de 
processamento de um determinado produto. Em todo processo produtivo existe um limitador que determina 
o ritmo de produção, sendo necessárias avaliação, identificação e melhoria do mesmo. O gargalo pode ser 
conceituado como “qualquer recurso cuja capacidade é igual ou menor que a demanda imposta a ele” 
(GOLDRATT; COX, 2004,  p. 149).
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É possível entender a lógica do gargalo como explicam Goldratt; Cox (2004) em sua obra A Meta, na qual 
define que uma hora perdida no gargalo é uma hora perdida em todo o sistema. Para melhoria no processo, 
Goldratt  criou a Teoria das Restrições (Teory of Constraints – TOC).

A TOC surgiu na década de 1980 com o físico e analista de sistemas empresariais Eliyahu Goldratt. O processo 
criado pelo autor, além de trabalhar os resultados eficientes dos processos específicos, foca nos gargalos, que 
trazem restrições ao sistema e, consequentemente, tornam-o ineficaz, travando assim o fluxo do processo 
produtivo e reduzindo a produtividade (GIUNTINI et.al., 2005).

A teoria das restrições (TOC) é uma abordagem gerencial sistemática que foca ativamente a gestão das 
restrições que impedem o avanço da empresa em direção à sua meta de maximizar seu valor adicionado total 
ou suas vendas menos descontos e custos variáveis[...]. (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA; 2009, p. 212).

Para Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009), a Teoria das Restrições está baseada em sete princípios que são 
considerados chave para a melhoria no processo produtivo, sendo  eles: 

1) o foco deve estar no balanceamento do fluxo, não no balanceamento da capacidade; 

2) a maximização dos outputs e da eficiência de cada recurso não maximizará o ganho do  sistema 
como um todo; 

3) uma hora perdida em um gargalo ou um recurso restritivo é uma hora perdida para o sistema 
inteiro, em contraste, uma hora economizada em um recurso que não seja um gargalo é uma ilusão, 
porque não torna o sistema inteiro mais produtivo; 

4) o estoque é necessário apenas antes dos gargalos, a fim de evitar que permaneçam inativos 
e antes da linha de montagem e de pontos de expedição, a fim de proteger a programação de 
entregas ao cliente; 

5) deve-se evitar a formação de estoques em outros lugares; 

6) o trabalho que pode ser material, informações, documentos ou clientes a serem processados, 
deve ser lançado no sistema apenas com a frequência necessária aos gargalos e; 

7) os fluxos do  gargalo devem ser iguais à demanda do mercado.

Regular tudo de acordo com o recurso mais lento minimiza o estoque e as despesas operacionais. Ativar um 
recurso que não seja um gargalo (usando-o para a melhoria de eficiência que não aumenta o ganho) não 
é o mesmo que utilizar um recurso gargalo (que leva ao aumento do ganho). A ativação de recursos que 
não são inerentes ao gargalo não aumentará o processamento nem promoverá as medidas de desempenho 
operacionais ou financeiras. Todo investimento de capital deve ser considerado da perspectiva de seu impacto 
total sobre o ganho, o inventário e as despesas operacionais.
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b. PCP – Planejamento e Controle da Produção como base para melhoria no processo de 
produção

A restrição de um processo produtivo pode ser melhorada com planejamento e/ou antecipação do processo. 
De acordo com Tubino (2007), um planejamento de produção pode ser dividido em três etapas que são a 
longo, médio ou curto prazo. Para cada prazo de programação existe uma área de amplitude que, de acordo 
com essa programação, as empresas baseiem sua produção e seus estoques de materiais. 

Os níveis estratégicos, táticos e operacionais correspondem, respectivamente, às etapas supracitadas de 
forma que sejam uma ferramenta para controle da capacidade de produção, o seu planejamento e o produto 
propriamente dito.

O planejamento da produção pode ser entendido como “um sistema capaz de garantir que os processos da 
produção ocorram eficaz e eficientemente e que produzam produtos e serviços conforme requeridos pelos 
consumidores” (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002, p. 314).

A eficácia e eficiência do PCP se dão pelo alcance dos objetivos de redução dos leads times de produção, dos 
custos de estoque, avaliação do sistema de gargalo e de produção, cumprimento de prazos e agilidade de 
resposta diante de alterações de demanda. Também fica necessária a avaliação dos sistemas de planejamento 
de um processo.

3 Metodologia

A metodologia adotada no presente trabalho foi o estudo de caso, por meio de visitas à empresa, observação 
e levantamento de dados, objetivando a identificação do Gargalo de Produção e proposição de melhorias para 
a maior produção efetiva. Foi utilizada como referência de pesquisa uma empresa que produz contêineres, 
localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.

Foi realizada visita na fábrica da empresa situada na região metropolitana de Belo Horizonte por seis vezes 
no período de Agosto de 2011 a Janeiro de 2012.

Foram levantados dados históricos de produção da empresa e acompanhamento diário das atividades. 
Também foi realizada entrevista com os colaboradores de diferentes níveis hierárquicos, os quais responderam 
a um questionário sobre as principais causas da limitação de sua produção. 

Os dados foram analisados e descritos conforme análise e discussão dos dados apresentadas no próximo 
tópico.
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4 Análise e discussão dos dados

Neste tópico serão apresentadas as análises e as discussões dos resultados do trabalho realizado na empresa 
supracitada, demonstrando o tipo de produção e seu processo produtivo por meio do seu mapeamento, sua 
capacidade produtiva, seu gargalo e sugestões para elevar a capacidade do mesmo.

a. Mapeamento do processo e Capacidade produtiva por subconjunto

A maioria das operações básicas para a fabricação do contêiner ocorre na planta interna. Entretanto, 
operações de finalização ocorrem em áreas/plantas externas. A distribuição das operações pela área interna 
e externa justifica-se pela área da planta interna, que possui apenas 1050 m2 e, dessa forma, seu tamanho é 
insuficiente para instalar as operações em um mesmo local.

O tipo de processo produtivo da produção de contêineres, considerando a definição de Glauche (2005),  é 
em “massa”, uma vez que a estrutura principal dos contêineres é produzida em larga escala. A produção é 
classificada como “puxada” por ser realizada de acordo com a demanda. As especificações/personalizações 
de cada cliente, tais como janelas, banheiros, forros, entre outros ficam para uma segunda etapa, tal qual não 
é o foco de estudo deste trabalho.

FIGURA 2 – Fluxograma das atividades - Os Autores, 2012.
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O processo de montagem de contêiner que é realizado no interior da planta é composto pelas seguintes 
operações: corte, dobra, furação e solda das chapas; montagem das laterais, frente, traseira, estrutura do 
teto e piso. Anexo ao galpão são montadas as janelas e portas. Cada processo será detalhado abaixo com a 
atividade de cada setor.

No Gráfico a seguir, está exposta a produção anual e o comparativo entre o que foi planejado e o que 
realmente foi produzido.

GRÁFICO 1 – Produção X Planejamento por mês – Os Autores, 2012

Os subconjuntos considerados no gráfico acima são: teto, piso, frente, traseira e lateral

do contêiner.

É possível identificar que nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e setembro, ou seja, na 
maioria dos casos, o planejado não foi executado, comprometendo assim a entrega dos produtos aos clientes 
e o não atendimento dos pedidos. 

Como exposto neste gráfico, observa-se que existe uma limitação na produção e esta interfere diretamente 
na entrega de seus pedidos aos clientes, influenciando no resultado da empresa e reduzindo a possibilidade 
de maiores lucros.

b. O Gargalo de produção e suas causas

Após analisar os dados e avaliar as tarefas dentro do processo produtivo, verificou- se as perdas e os 
desperdícios existentes. A principal perda identificada é por defeitos. Tal fato se dá pela perda de tempo 
ao retrabalhar materiais defeituosos vindos do fornecedor com cortes e dobras fora de especificação. 
Essa afirmação pode ser verificada no gráfico a seguir, a partir dos resultados obtidos da entrevista com os 
colaboradores.
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GRÁFICO 2 – Existência de matérias não conforme vindo do fornecedor – Os Autores, 2012.

Conforme Diedrich (2002), a perda por estes produtos defeituosos tendo que ser retrabalhada gera outras 
perdas como as de estoque, as de espera e as de movimentação.  Estas perdas podem ser comprovadas pelos 
resultados obtidos, nos quais se observa a geração de estoques em excesso em algumas operações como a 
confecção de frentes, partes de janela  e portas que ficam aguardando o retrabalho dos materiais defeituosos 
para que possam ser acopladas aos contêineres. 

Assim sendo, além do estoque, a ociosidade é apresentada por algumas operações que também dependem 
dos materiais que estão sendo retrabalhados. No gráfico abaixo, verifica-se a deficiência de seus fornecedores 
em atender o fornecimento de materiais, causando assim uma reação em cadeia e atrasando a produção.

GRÁFICO 3 – Motivos descritos para não atendimento de metas – Os Autores, 2012.
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Desta forma, claramente pode-se definir, baseado na teoria das restrições desenvolvida por Goldratt, que 
o Gargalo do processo de fabricação de contêineres da empresa supracitada é o fornecimento de insumos, 
seja por não atender as especificações ou por não chegar ao momento adequado. O fornecedor é o limitador 
do processo produtivo da empresa estudada. Como abordado por Corrêa; Corrêa (2007), o desempenho 
da empresa está baseado em três objetivos: ganho, estoque e despesas operacionais. E conforme avaliado, 
estes objetivos não estão sendo alcançados devido a despesas operacionais no retrabalho dos materiais do 
fornecedor.

A definição do Gargalo se deu após as avaliações dos dados, tendo em vista não somente o ambiente interno, 
como também o externo, que no caso estudado é o ambiente de maior restrição. Os autores Hitt; Ireland 
e Hoskisson (2007) afirmam que as organizações devem avaliar todo o seu ambiente interno e externo 
para determinar sua capacidade  produtiva e atender os seus compromissos de forma a ter administração 
estratégica  alcançando a produtividade.

Para a identificação do gargalo foram utilizados os princípios chaves da teoria das restrições criadas por 
Goldratt que são: identificar o gargalo do sistema, buscar formas de explorá-lo e, se realmente impacta no 
resultado do processo, sugerir melhorias de como elevar a capacidade do gargalo e não permitir a inércia 
do mesmo. Estes dois últimos princípios serão abordados e apresentados como sugestões para melhoria do 
processo de produção de contêineres.

c. Sugestões para elevar a capacidade de produção do Gargalo

Como o fornecedor foi detectado como o gargalo que limita o volume de produção da empresa pesquisada, 
sugere-se a adoção da estratégia de qualificação de fornecedores como potencial medida para elevar a 
capacidade de produção de contêineres da empresa. Para tanto, mostra-se importante um levantamento de 
potenciais fornecedores de insumos de acordo  com as especificações estabelecidas pela empresa pesquisada, 
a fim de criar uma carteira/rede de parceiros, a fim de não ficar a mercê de um único fornecedor.

Além da medida supracitada, todo o fluxo de trabalho deve ser balanceado, considerando as necessidades 
de tempo para o fornecedor entregar um pedido, fazendo com que o processo de fabricação de contêineres 
esteja sempre em atividade com materiais adequados, no momento certo.

Como o gargalo identificado é a base para início da montagem do contêiner, sugere-se que sejam mantidos 
insumos mínimos suficientes a fim de que operações não fiquem paradas/ociosas. Para tanto, sugere-se a 
adoção de um checklist que relacione os insumos mínimos e as especificações desses, necessários à produção 
de cada tipo de contêiner. Tal checklist auxiliará no controle dos estoques. O objetivo do checklist é eliminar o 
excesso de estoque em algumas operações do processo, reduzir a escassez de peças em outras partes, além 
de monitorar a qualidade das peças advindas do fornecedor.

Segundo Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009), os recursos que não são gargalos não devem ser alterados, 
pois em nada impactarão na melhoria do processo. Abaixo está o checklist sugerido para inspeção dos 
insumos no momento do recebimento do material.
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FIGURA 3 – Checklist de inspeção de insumos – Os Autores, 2012.

Uma ação importante está no trabalho em parceria com o fornecedor que não atende as especificações. Este 
deve ser melhor abordado quanto às necessidades de atendimento aos detalhes de especificações de cada 
peça. Outra ação é adequar às cláusulas contratuais a fim de estabelecer tolerâncias aceitas e multas em 
casos de não cumprimento das especificações e prazos.

Também, para melhoria do fluxo de produção e elevação da capacidade produtiva, o Planejamento e Controle 
da Produção (PCP) tem papel fundamental, com a finalidade de auxiliar no atendimento da demanda. Para 
Tubino (2007), uma boa alternativa está na programação da produção, pois é possível basear em dados 
históricos e tendências do  mercado para o planejamento da demanda e, consequentemente, programar 
com o fornecedor a entrega dos materiais dentro da especificação e prazo necessários.
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5 Conclusão

Embora não seja uma tarefa simples, identificar o gargalo de um processo e atuar para elevar a capacidade 
do mesmo é essencial para melhorar a eficiência das organizações.

O gargalo do processo de montagem de contêineres da empresa estudada – fornecimento de insumos fora de 
especificação e no momento não adequado – é externo à empresa e dificulta o atendimento da quantidade 
demandada no momento em que cliente precisa do produto. Por isso, algumas ações como a qualificação de 
fornecedores e a criação de um checklist para o controle do material recebido podem auxiliar na melhoria 
da relação fornecedor-empresa.

Outras limitações dificultaram a realização deste trabalho como a permissão, por parte da empresa, de 
acesso a alguns dados que são confidenciais. Sugere-se como oportunidades  de trabalho futuro a validação 
das sugestões dadas no presente trabalho, como a validação do checklist apresentado e da estratégia de 
qualificação dos fornecedores.
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VII - REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE INDÚSTRIAS MOVELEIRAS DE 
PEQUENO PORTE: UM ESTUDO DE CASO 

Bruna Marinho Oliveira; Fábio Roberto Ferreira Oliveira; Filipe Augusto Rodrigues Nascimento; 

Moisés Costa Souza13; Jocilene Ferreira Costa14.

(CONGRESSO SUL MINEIRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2012)

 

RESUMO

Diversos problemas de ordem ambiental e econômica são causados pelo uso descontrolado da madeira, por isso, é importante o 
desenvolvimento de medidas que amenizem estes impactos para uma produção mais sustentável. O desenvolvimento sustentável 
faz-se necessário, pois as indústrias de móveis são geradoras em potencial de diversos resíduos. Uma das maneiras encontradas 
para amenizar os impactos gerados pela indústria de móveis é classificar os resíduos, aferindo a quantidade gerada, estocando de 
diferentes formas e os destinando corretamente, de acordo com os objetivos da empresa. O presente estudo teve como objetivo 
principal a reutilização dos resíduos de madeira na fabricação de móveis através do desenvolvimento de ações sustentáveis. Foi 
realizada análise de toda a produção na confecção de móveis a partir de um mapeamento e de informações para sugestões de 
melhorias contínuas. Dentre as principais soluções de ações sustentáveis, sugeriram-se mudanças na forma de acondicionamento 
e separação da madeira por tamanho e/ ou coloração. Substituição dos maquinários ultrapassados por tecnologias mais avançadas 
com intuito de diminuir perdas no processo e o tempo para a produção de móveis. Outra opção lucrativa é a própria empresa 
planejar o horário para que todos trabalhem por uma hora diária, dentro da jornada de trabalho, na confecção de brinquedos e 
peças artesanais. Os resíduos que ainda restarem poderão ser doados para a Vila do Artesão em Belo Horizonte/MG. A partir deste 
estudo foi possível demonstrar, aplicando ações de sustentabilidade ambiental, algumas soluções práticas para obter retornos 
positivos com os resíduos de madeira descartados. 

Palavras-chave: Indústria de Móveis. Madeira. Sustentabilidade. Reutilização.

1 Introdução

As indústrias moveleiras vêm aumentando cada vez mais a sua capacidade de produção. Seguindo o aumento 
crescente da demanda, de acordo com a melhora do poder aquisitivo da população. O setor moveleiro tem 
como a sua principal matéria-prima a madeira, recurso natural renovável que precisa ser preservado.

O uso sem controle da madeira vem causando diversos problemas de ordem ambiental e econômica, além 
da escassez de algumas espécies.

Geralmente as empresas de pequeno porte não têm uma definição sobre onde irão descartar seus resíduos, 
nem como reutilizá-los. 

13  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
14 Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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Neste contexto, faz-se necessário adotar medidas efetivas que possam diminuir os impactos ambientais 
causados com a utilização da madeira, na fabricação de móveis, mas é necessário levar em consideração os 
outros insumos que fazem parte de uma indústria de móveis.

Portanto, é de grande importância o desenvolvimento de soluções que sejam atrativas economicamente e 
ambientalmente corretas. 

Este trabalho busca mostrar como reutilizar os resíduos de madeira em uma fábrica de móveis, bem como 
encontrar soluções sustentáveis para uma produção mais limpa, utilizando a Gestão Ambiental como base 
para diminuir a produção desses resíduos.

1.1  Objetivo Geral

Reutilizar os resíduos de madeira na fabricação de móveis através do desenvolvimento de ações sustentáveis.

1.1.1 Objetivos Específicos

- Mapear o processo produtivo na indústria de móveis objeto da pesquisa;

- Identificar os tipos de resíduos sólidos gerados em uma indústria de móveis;

- Levantar os custos de Produção;

- Quantificar o volume de resíduos sólidos gerados na indústria de móveis no período de janeiro a dezembro 
de 2011;

- Propor ações sustentáveis para a reutilização dos resíduos sólidos quantificados (sobras de madeiras).

2 Desenvolvimento Sustentável

Atualmente, o termo desenvolvimento sustentável vem sendo muito utilizado para designar os fatores 
relacionados com o ambiente de produção em massa e as maneiras de preservar os recursos naturais de 
forma adequada.

Segundo Machado (2007, p.301),

Para que as gerações futuras possam encontrar recursos ambientais utilizáveis, que não tenham 
sidos esgotados, corrompidos ou poluídos pelas gerações presentes, novos mecanismos de controle 
ambiental foram concebidos e estão sendo introduzidos nas legislações.

Diante da possibilidade de esgotamento de recursos naturais não renováveis nas próximas décadas, estão 
sendo criadas novas regulamentações para a preservação do meio ambiente.
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Para Mota (2010), o desenvolvimento sustentável deve ser alcançado de forma a interagir diferentes segmentos 
da sociedade, empresas e governantes mundiais com o objetivo de mudar o atual processo de degradação, 
buscando o equilíbrio sustentável para conservação do meio ambiente e a revisão das leis vigentes.

Para obter o desenvolvimento sustentável se faz necessário a união de todos e as modificações das leis 
ambientais para a preservação dos recursos naturais a favor das futuras gerações.

2.1 - Ecodesign

O termo ecodesign é o estudo de ações voltadas para a criação de processos e produtos eficientes e ecológicos 
para o meio ambiente traduzindo em uma boa execução do projeto. 

Para Vanzella et al (2010), o termo ecodesign já fala por si e de forma clara; é uma palavra composta de 
significado simples: projeto (design) guiado por métodos em favor do meio ambiente (eco).O próprio termo 
ecodesign deixa explícita sua acepção de maneira muito intensa que é relacionar projetos conduzidos por 
práticas sustentáveis.

3 Madeira como Insumo Produtivo

A madeira sempre foi empregada como matéria-prima pelo homem e desde a Revolução Industrial ela vem 
sendo utilizada em inúmeras modalidades, que inclui desde o uso caseiro até meios de transporte. A geração 
de energia provém na maioria das vezes da exploração da madeira que igualmente convém para produzir 
móveis e celulose.

De acordo com Toresan (2008), a produção mundial de madeira para todos os fins aproxima-se de 3,3 bilhões 
de m³ por ano. Seis países produzem mais da metade de toda a madeira do mundo: Estados Unidos, China, 
Índia, Brasil, Indonésia e Canadá. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de madeira, participando com 
6% do total. 

A exploração de madeira ilegal no Brasil reduziu cerca de 54% na Amazônia nos últimos 10 anos. No mundo, a 
redução foi de 22%, desde 2002. Entretanto, o comércio clandestino de madeira continua sendo uma ameaça 
para as nossas florestas. O Brasil por ser um país de grande extensão territorial, não consegue fiscalizar 
intensamente as suas florestas, principalmente na região norte. (ESTUDO CHATAM HOUSE, 2010).

3.1 Meio Ambiente e as Indústrias Moveleiras

De acordo com Lima (2006), Meio Ambiente é um conjunto de fatores naturais, sociais e culturais que 
envolvem um indivíduo e com os quais ele interage, influenciando e sendo influenciado por eles. O setor 
moveleiro é uns dos responsáveis pelos problemas que ocasionam consequências graves ao meio ambiente.  
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Os problemas surgem devido à extração dos recursos, no uso bens de consumo, desmatamento, na fabricação, 
até a disposição final dos resíduos gerados ocasionando impactos ambientais ao meio ambiente.

 

A preservação do meio ambiente é preocupante devido ao desmatamento. Porém, as indústrias moveleiras 
estão investindo em recursos de reflorestamento de madeira renovável, tendo o objetivo de ser utilizada na 
fabricação de móveis. Com a derrubada de árvores e o consumo da madeira, algumas indústrias investem em 
divulgar e motivar pessoas a necessidade de investimento nesta área, preservando rios e riachos que cortam 
as florestas.

No Brasil, as indústrias moveleiras estão espalhadas por todas as regiões do país e caminham a passos lentos 
em relação à fabricação sustentável.

3.1.1 A Indústria Moveleira no Brasil

A Revista da Madeira (1999) cita que o ramo de indústria moveleira do Brasil está em fase de aperfeiçoamento 
e crescimento. Faz parte desse ramo de indústrias 13.500 micro, pequena e medias empresas, sendo na 
grande maioria empresas familiares. O país tem aumentado a cada dia seu índice de importação de móveis, 
que passou de 25 milhões de dólares, em 1993, para 165 milhões de dólares, em 1997 (IEL, 1999).

3.1.2 Tipos de Resíduos Sólidos Gerados na Indústria de Móveis

Os principais resíduos encontrados na empresa de moveis são: 

•	 Lenha - sobras maiores inutilizadas por falhas ou sobras nas chapas de madeiras, pínus, pinheiro, 
canela, eucalipto além do MDF, aglomerados, chapas de madeira USB;

•	 Cavaco - são os pedaços menores inutilizados no processo de serragem e corte das chapas de madeira; 

•	 Cepilho - conhecido também por maravalha, resíduo gerado pelas plainas nas instalações de serraria/
beneficiamento; 

•	 Maravalhas - lascas de madeira do processo de apara do produto;

•	 Serragem - resíduos semelhantes à maravalha, mas menos consistentes;     

•	 Pó da madeira - originado da serragem e trituração da madeira. (BRITO, 1995).

3.1.3 Geração e Aproveitamento de Resíduos

Um fator relacionado ao desperdício é a qualidade do processo, como problemas no maquinário e com os 
funcionários.

De acordo com Gonçalves (2000), existem vários fatores que influenciam a geração de cavacos no 
processamento da madeira, como por exemplo, na afiação e ângulos de saída das ferramentas de corte, 
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superfície da madeira a ser trabalhada, o teor de umidade da madeira processada. Tendo baixo nível 
poluidor, a estocagem de resíduos de madeira ocupa espaço, o que gera problemas. Se forem queimados a 
céu aberto, vão liberar gases para o ambiente, tornando-se potenciais poluidores. (FAGUNDES, 2003 apud 
GONÇALVES, 2000).

4 Metodologia de Pesquisa

A coleta de dados foi realizada em uma empresa do ramo moveleiro de pequeno porte, localizada na cidade 
de Belo Horizonte/MG. Foi feita, entrevista informal formalizada com um dos gerentes, transcrição da fala 
gravada pelos pesquisadores e visitas técnicas in loco. Os dados obtidos receberam tratamento qualitativo, a 
partir da avaliação do conteúdo.

5 Discussão dos Resultados

5.1 - Mapeamento do Processo Produtivo na Indústria Moveleira Objeto da Pesquisa

Na Figura 1 encontra-se o fluxograma do processo produtivo na indústria moveleira pesquisada. 

FIGURA 1. Fluxograma do processo de produção  - Os Autores (2011)



199

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 5, v.4, n.5, janeiro / dezembro de 2012
ISSN 2238-3220

5.2 Identificação dos Tipos Resíduos Sólidos Gerados 

A matéria-prima utilizada na empresa em questão no processo de fabricação dos móveis é a Madeira de 
Média Densidade (MDF) e os resíduos provenientes da produção são o pó, a serragem e pedaços de madeira. 
O pó é descartado em sacos de lixo e recolhido como lixo doméstico, já a serragem é armazenada em barris 
e encaminhada para um depósito de resíduos localizado em Sabará/MG, juntamente com os pedaços de 
madeira que raramente são procurados por pessoas para serem utilizadas como lenha.

5.3 - Levantamento dos Custos da Produção

Na Tabela 1 constam os custos mensais da empresa pesquisada, desta maneira foi possível verificar quais são 
as suas maiores despesas.

TABELA 1. Levantamento dos Custos da Produção
Gastos Mensais (em reais)
Madeira de Média Densidades (MDF) 30.000
Mão de Obra 24.000
Seguridade Social 14.400
Outras Despesas 51.600
Total em Reais 120.000

5.4 - Quantificação do Volume de Resíduos Sólidos Gerados 

    

Nota-se através da Figura 2 que as maiores produções foram nos meses de agosto, setembro e outubro, com 
um total de aproximadamente 5.000Kg de resíduos, em razão do final de ano e do décimo terceiro salário.

FIGURA 2. Resíduos Sólidos gerados no Ano de 2011 

Analisando a quantidade de resíduos descartados mensalmente somada ao carreto pago quinzenalmente, 
pode-se dizer que a empresa apresenta um desperdício muito grande de matéria-prima. Levando em conta 
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os diversos tamanhos das sobras de madeira (variando entre 2cmx2cm até 20cmx50cm), calcula-se que as 
mesmas dão para confeccionar cerca de 100 a 150 brinquedos/mês que podem ser vendidos por um valor 
mínimo de R$10,00. Diante disso, a empresa deixa de lucrar aproximadamente R$24.0000,00 anuais sem 
falar de outros desperdícios, pois foram considerados apenas resíduos de madeira.

5.5 Propostas de Ações Sustentáveis para a Reutilização dos Resíduos Sólidos Quantificados (Sobras 
Madeiras)

Sugeriu-se elaborar uma mudança na forma de acondicionamento para obter melhor espaço físico e separar 
o MDF por tamanho e/ ou coloração. A empresa possui ainda maquinários ultrapassados que podem ser 
substituídos por outros com tecnologias mais modernas, no intuito de diminuir perdas no processo e o tempo 
para a produção de móveis.

Os resíduos de madeira também poderão ser doados ou vendidos para indústrias que utilizam os mesmos em 
fornos como combustíveis ou para agregar-se a um novo produto como no caso do cimento. 

Outra opção bastante interessante e até lucrativa é a própria empresa planejar o horário para que todos 
trabalhem por uma hora diária, dentro da jornada de trabalho, na confecção de brinquedos e peças artesanais. 
Dessa forma, os funcionários trabalham por sete horas normais sem que faça horas-extras, nos móveis do 
projeto e uma hora nos brinquedos e artigos, sem prejudicar o horário de almoço.

Uma hora a menos não prejudicaria a empresa, uma vez que os brinquedos e as peças artesanais poderão 
ser vendidos para lojas de brinquedos infantis já interessadas e em feiras de artesanatos. E os resíduos que 
ainda restarem poderão ser doados para a Vila do Artesão em Belo Horizonte/MG, uma empresa que possui 
profissionais especializados em reciclagens de todo tipo de resíduo.

Utilizando essa estratégia, a empresa ganha espaço para armazenagem de matéria-prima, não necessita de 
contratar novos funcionários, os salários continuarão os mesmos, e ainda não terá gasto com carreto, porque 
aquela que receberá os resíduos buscará os mesmos toda semana.

6 Considerações Finais

Os principais aspectos observados e analisados foram o desperdício dos resíduos de madeira, a forma 
incorreta de armazenagem e acondicionamento. A partir deste estudo também foi possível demonstrar 
algumas soluções práticas para ganhar espaço e obter mais retornos positivos com os resíduos de madeira 
descartados, indicando que a empresa pode aplicar ações de sustentabilidade ambiental.
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VIII - MELHORIA NO PROCESSO DE UMA LAVANDERIA INDUSTRIAL COM FOCO NO 
EQUIPAMENTO “TÚNEL DE LAVAGEM”, VISANDO À REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA

Filipe Almeida de Abreu; Jefferson G. Duarte de Carvalho; Rogério de Sousa Nunes15; 

Jocilene  Ferreira da Costa16

(EMEPRO: QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012)

RESUMO

 

Esse estudo tem como objetivo identificar a vantagem da implantação da ferramenta de Produção Mais Limpa (P+L), no processo 
de lavagem de roupa, através da redução do consumo de água. Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso e procura 
coletar evidências através de indicadores dentro deste processo, dando ênfase ao equipamento denominado “túnel de lavagem”, 
buscando analisar e propor medidas para mudanças baseadas na ferramenta de P+L e comparar os resultados obtidos com os 
já existentes, a fim de determinar a eficiência da melhoria. Através das pesquisas realizadas, este estudo obteve resultados de 
redução no consumo de água do processo, da ordem de 13% do total consumido, chegando a uma média de aproximadamente 
1.000 m³ por mês. Portanto, apresentou ser uma proposta simples e viável sua implantação pelo empreendimento, uma vez 
que foram gerados benefícios ao meio ambiente, redução no valor pago pelo consumo de água e no tratamento de efluentes e 
esgoto.

Palavras-chave: Produção mais limpa. Processo de Lavagem. Reuso de água.

1 Introdução

A busca por métodos produtivos mais eficientes, constantemente leva as organizações a aperfeiçoarem seus 
processos produtivos, buscando o desenvolvimento de melhores produtos e/ou serviços. Concomitantemente, 
percebemos na sociedade atual, uma mudança em sua forma de relacionar com o meio ambiente, 
demandando uma maior preocupação com este tema. 

A constante divulgação e convivência com a temática ambiental que vivemos hoje tornam os cidadãos do 
século XXI capazes de debatê-la, de forma a criarem um senso comum em prol da preservação de nossos 
recursos naturais e da beleza intrínseca que o ambiente natural nos passa. Este senso se traduz também 
no meio Industrial e a “Preservação Ambiental” se torna um alvo de constantes investimentos dentro das 
Indústrias. Seja pelo olhar da sociedade, dos órgãos fiscalizadores ou até mesmo da própria empresa, o foco 
ambiental se tornou comum nas fábricas, passando por investimentos em pessoal, métodos, tecnologias e 
capacitação.

No desenvolver da temática ambiental no chão de fábrica, surge em 1989, a ferramenta de Produção Mais 
Limpa (P+L), através do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Segundo Giannetti 

15 Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
16  Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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(2006, p.12), “a Produção Mais Limpa visa melhorar a eficiência, a lucratividade e a competitividade das 
empresas, enquanto protege o ambiente, o consumidor  e o trabalhador”. Tal ferramenta visa à redução no 
consumo de matérias-primas e insumos na produção, bem como busca métodos alternativos de tratamento e 
disposição dos resíduos gerados, seja pela reinserção destes no processo produtivo ou por sua transformação 
e insumo para outro tipo de produção, através da transformação destes em subprodutos ou co-produtos.

O objeto deste estudo é a busca da aplicação dos conceitos da ferramenta de P+L no processo de uma 
lavanderia industrial, na etapa de lavagem, visando à redução do consumo de água, que é o insumo mais 
empregado nesta etapa do processo.

2 A Lavanderia industrial

A lavanderia industrial onde o estudo foi elaborado realiza um trabalho de gestão e higienização de produtos 
têxteis hospitalares (roupas, enxovais, camisolas, campos cirúrgicos e outros, além de atuar em esterilização 
avançada). 

Seu processo produtivo engloba várias etapas e tem característica cíclica, com início e término no cliente 
final. Por ser uma lavanderia hospitalar, os processos relacionados à higienização, devem possuir alto padrão 
de qualidade, pois, acima de tudo, deve garantir roupas limpas e esterilizadas ao consumidor  final. A figura 
a seguir (figura 1) apresenta um esquema produtivo da empresa em questão.

FIGURA 1 – Processo industrial da lavanderia em estudo - Os Autores (2011)
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O processo tem início no recebimento, quando os caminhões da empresa fazem o descarregamento da roupa 
suja, que vem acondicionada em gaiolas de aço, sempre  misturadas. Depois de descarregadas, um grupo de 
colaboradores faz a separação das roupas para lavagem, em que basicamente as roupas “pesadas” (como 
cobertores, por exemplo) serão separadas das roupas “leves” (camisolas, fronhas, toalhas. etc.).

Após a separação, as roupas seguem para a etapa de lavagem de duas formas: as pesadas serão transportadas 
manualmente para a etapa de lavagem nas máquinas extratoras (figura 1, sub-etapa 3.1) e as roupas leves 
seguirão por uma esteira para a máquina denominada “túnel de lavagem” (figura 1, sub-etapa 3.2). Na 
lavagem por extratoras, as roupas pesadas são lavadas  e centrifugadas, sendo retiradas manualmente e 
encaminhadas semi-secas ao secador. 

Na Etapa de lavagem pelo túnel, as roupas serão lavadas e seu excesso de água removido por um equipamento 
auxiliar chamado “prensa filtro”. Depois de prensadas, as roupas seguem via esteira para as secadoras.

Nas secadoras, as roupas são secadas de acordo com um programa específico. Após secas, são dispensadas 
pela própria máquina em gradis próximos às mesas de dobrar/passar. Nesta etapa, várias colaboradoras são 
responsáveis por separar, dobrar e passar as roupas secas, acondicionando-as em gaiolas limpas.

Depois de acondicionadas, as roupas são transportadas manualmente para o setor de expedição. Neste setor, 
as gaiolas contendo roupas limpas são seladas (com plástico filme) e separadas por rotas. Após o fechamento 
das rotas, as roupas são armazenadas em caminhões e enviadas aos clientes. No cliente, são entregues 
as gaiolas contendo roupas limpas e retiradas gaiolas contendo roupa suja, que são armazenadas em um 
compartimento separado do  veículo. Depois de terminada a rota, o caminhão retorna a empresa iniciando 
todo o processo produtivo.

2.1 Processo de lavagem industrial de roupas

O processo de lavagem industrial de roupas consiste na utilização de água limpa combinada com produtos 
químicos puros (como o Hidróxido de Sódio - NAOH e o Peróxido de Hidrogênio - H2O2,  por exemplo) e 
industrializados (Como os detergentes industriais neutros, por exemplo), formado uma mistura denominada 
“licor de lavagem” que é responsável pela remoção de sujeiras e manchas presentes no tecido.

Pode ser executado por máquinas denominadas “Extratoras” ou na máquina denominada “Túnel de Lavagem”.

Esta máquina, que é o objeto do estudo, possui 20 compartimentos onde ocorrem as etapas de pré-lavagem, 
lavagem e exangue. 

A figura a seguir (Figura 2) apresenta um esquema da máquina, com suas entradas e saídas. 
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FIGURA 2- Processo de Entradas – Os Autores (2011)

O processo inicia com carregamento da esteira transportadora, que é realizado na etapa de separação. Esta 
esteira é composta de sete compartimentos e, depois de carregada, movimenta-se automaticamente à 
entrada do túnel. Ao chegar à entrada, um sensor de presença identifica a carga de roupa e abre a válvula 
do tanque de água de entrada por um tempo determinado de acordo com programação do processo para 
empurrar e umectar a roupa no 1º compartimento. A partir desta etapa, a cada período determinado, as 
roupas serão movidas de compartimento, onde receberão produtos químicos dosados de acordo com um 
programa específico e sofrendo a ação mecânica do equipamento (que sempre gira em 180°, nos sentidos da 
direita e depois esquerda) até sua saída no 20° compartimento. Ao final deste processo, são liberadas roupas 
limpas para um equipamento auxiliar chamado “prensa filtro”, que realiza a remoção do excesso de água das 
roupas, por prensagem.

As entradas de água limpa e produtos químicos ocorrerão na seguinte ordem:

1° compartimento: Água limpa, Hidróxido de Sódio (Soda cáustica) e Detergente;

6° compartimento: Água limpa (a 70° C), Hidróxido de Sódio (Soda cáustica) e Detergente; 
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9° compartimento: Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada);

14° compartimento: Água limpa; 17° compartimento: Água limpa;

20° compartimento: Água limpa, Amaciante e Ácido Acético. As saídas de efluentes do processo ocorrerão na 
seguinte ordem: 6° compartimento: Efluentes da Pré-lavagem;

14° compartimento: Efluentes da Lavagem; 17° compartimento: Efluentes do 1° Enxágue;

20° compartimento: Efluentes do 2° Enxágue; Prensa Filtro: Efluentes do 3° Enxágüe.

3 Impactos ambientais gerados pelo empreendimento

Moreira (1992, p. 113) conceitua impacto ambiental “como qualquer alteração no meio ambiente em um 
ou mais de seus componentes provocados por uma ação humana”.  Visto desta forma, o impacto ambiental 
se traduz como sendo um desequilíbrio em um determinado ecossistema, provocado pela a ação direta do 
homem.

Outra definição de impacto ambiental é dada pela norma NBR ISO 14.001 (2004, Item 3.7, p.

2): “qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos 
aspectos ambientais da organização”. Desta forma, é visto o grande papel que os processos produtos têm na 
geração do impacto ambiental. A organização é responsável, portanto, por analisar seus processos produtivos 
em busca dos possíveis impactos que são gerados por estes, a fim de propor alternativas para a eliminação 
ou neutralização destes impactos.

A empresa alvo do estudo possui setores e investimentos específicos na área de Meio Ambiente, sendo 
certificada desde 2009 pela ISO série 14.000. Realiza anualmente a revisão de seu relatório de aspectos e 
impactos ambientais, onde mantém registro de todos impactos ambientais causados por seus processos 
produtivos.

O alvo deste estudo é o impacto gerado pelo consumo de água que será analisado na lavanderia como um 
todo e com uma maior ênfase na etapa do túnel de lavagem, que é a máquina objeto de estudo.

4 Consumo de água da lavanderia industrial

A água utilizada na lavanderia industrial é adquirida de duas fontes específicas: Poços artesianos instalados 
no próprio empreendimento (dois poços) que possuem as devidas licenças (outorga) para utilização e são 
responsáveis por aproximadamente 75% do total consumido e pela Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais (COPASA), que fornece cerca dos 25% restantes. 

A tabela a seguir (Tabela 1) ilustra o levantamento do consumo total de água do empreendimento, no período 
de Fevereiro a Julho de 2011, seis meses antes da implantação das melhorias propostas neste estudo. O 
levantamento foi realizado através dos registros das medições dos hidrômetros da empresa.
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TABELA 1 – Consumo Total de Água no Período Fevereiro a Julho/2011

Os Autores (2011)

Pode-se observar, através da análise desta tabela, que o consumo neste período, girou em média de 9.356 m³ 
de água por mês. Este é um consumo extremamente elevado, quando comparado a outros empreendimentos, 
porém, se comparado a empresas do mesmo ramo (lavanderias) se mostra moderado. Segundo CETESB 
(2007, p. 2) uma lavanderia de grande porte, chega a consumir cerca de 15.000 m³ de água por mês.

5 Consumo de água no processo do túnel de lavagem

Comparado aos demais equipamentos presentes na lavanderia e às demais etapas que envolvem a lavagem 
de roupas, o túnel de lavagem é uma máquina que consome a maior  parte da água utilizada no processo, 
sendo o responsável por 46% de toda a água consumida na Lavanderia. A tabela a seguir (Tabela 2) apresenta 
a relação entre o consumo total do empreendimento e o consumo feito pelo túnel de lavagem, no período 
de Fevereiro a Julho de 2011.

TABELA 2 – Consumo da Lavanderia x Consumo do Túnel - Período Fevereiro a Julho/2011.

Os Autores (2011)

Pode-se observar que do  total  médio consumido  no  período  (cerca de  9.356  m³),  cerca de 4.263 m³ 
são utilizados pelo túnel de lavagem. A máquina é, portanto, a grande vilã no consumo deste recurso na 
lavanderia. A análise realizada no consumo de água do túnel mostra que um estudo que visa o reuso de água 
neste equipamento é estrategicamente necessário para a empresa e pode garantir reduções significativas no 
consumo geral da lavanderia.
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6 Redução do consumo de água na etapa do túnel de lavagem, através do reuso

O termo “reuso de água”, apesar de ser hoje amplamente difundido no meio acadêmico brasileiro, ainda é 
timidamente utilizado no meio empresarial. Bresaola Júnior & Carrara (1999, p. 1) mostram que “a reciclagem 
e o reuso das águas residuárias para fins diversos podem diminuir a demanda de água dos mananciais e 
minimizar a quantidade de efluentes lançados nas redes públicas de esgoto ou rios”. Na atualidade, muitas 
empresas ainda não despertaram seu interesse por tecnologias de reuso de águas de processo, por acharem 
que  este tipo de investimento não se justifica, pois possui custo-benefício somente recuperável a médio e 
longo prazo.

Conforme Tinoco (1999, p. 1), “o reuso de águas de qualidade inferior em atividades menos exigentes é 
imperativo nos dias de hoje, em primeiro lugar, como forma de preservar as águas de melhores qualidades 
para o consumo humano”. O autor destaca que, cada empreendedor deve ter uma preocupação particular 
com a gestão dos recursos hídricos e efluentes líquidos gerados em seu processo produtivo. As tecnologias 
para este fim aparentam ser financeiramente inviáveis a princípio, porém, a redução no consumo de água e 
nas despesas com tratamento de esgotos industriais compensam o investimento.

Para a redução do consumo de água na etapa de lavagem, todo o processo produtivo e as particularidades 
do equipamento “Túnel de lavagem” necessitaram ser detalhadamente estudados. Foi necessário entender 
o fluxo e cada compartimento, suas entradas e saídas. Através destas análises, pôde-se caracterizar os 
tipos de efluentes emitidos em cada etapa dos processos de pré-lavagem, lavagem e enxágue. Através da 
caracterização destes efluentes, o estudo definiu quais poderiam ser reutilizados, ficando registrado através 
da tabela (Tabela 3), a seguir:

TABELA 3 – Caracterização dos Efluentes Líquidos do “Túnel de Lavagem”

Os Autores (2011)

Ao serem definidas as características dos efluentes e suas possibilidades de reaproveitamento, houve uma 
preocupação para que a adição destes efluentes no processo de lavagem não alterasse a qualidade das 
roupas lavadas. 
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Para tal, foram determinadas as etapas que não poderiam receber água de reuso:

1. “Pré-lavagem” (Compartimento 1°):  nesta etapa não poderá ser utilizada nenhuma água de 
reaproveitamento, para evitar que as roupas sujas de sangue fiquem com manchas definitivas 
chamadas de “sangue queimado”, que resultam da oxi-redução do ferro presente no sangue 
com o oxigênio liberado pela reação do hidróxido de sódio em contato com a água. Isto pode 
ocorrer, tendo em vista que a temperatura elevada da água de reuso (Entre 50 e 60°C) pode 
acelerar o processo de reação, fazendo com que as manchas se tornem definitivas, ao invés 
de removê-las

2. “3° Enxágue” (Compartimento 20°): Não receberá água de reuso, pois os agentes 
desencrustantes presentes na água (hidróxido de sódio e detergentes), mesmo em pequenas 
quantidades, poderiam reagir com o amaciante e impedir sua ação nas roupas, afetando a 
qualidade das mesmas.

3. Para o armazenamento da água, foi definido o uso de três tanques de armazenamento, com 
capacidade para 10.000 l de água cada. Estes tanques receberam as nomenclaturas: “Tanque 
III” “Tanque IV” e “Tanque V”, pré-definidas pelo setor de manutenção do empreendimento.  
O uso de três tanques distintos é necessário, uma vez que a qualidade e a temperatura dos 
efluentes varia em cada compartimento.

O sistema de reuso proposto terá como foco captar as águas após cada processo, armazená-las nos tanques 
e redirecioná-las para reuso no próximo ciclo de lavagem.  

As captações e destinações de cada compartimento estão dispostas a seguir:

1. Filtro-prensa: Direciona água para o Tanque V;

2. Compartimento 20°: Direciona a água do compartimento 19° para o tanque IV;

3. Compartimento 17°: Direciona a água do compartimento 16° para o tanque III. Recebe água 
de reuso do tanque V;

4. Compartimento 14°: Descarta a água para a piscina de efluente/esgoto. Recebe água de 
reuso do tanque IV;

5. Compartimento 6°: Descarta a água para a piscina de efluente/esgoto. Recebe água de reuso 
do tanque III.

7 Apresentação e análise dos resultados

Segundo Yin (2005), existem seis fontes para a coleta de dados, que são: documentos,  registros em arquivos, 
entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. 

Após a implantação das etapas de reuso de água nos processos de lavagem do “túnel”, iniciou-se uma extensa 
coleta de dados nos hidrômetros da lavanderia de forma mensal, por uma período igual ao analisado antes 
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da implantação da melhoria (seis meses). O objetivo desta coleta é garantir que os dados pudessem ser 
comparados em períodos semelhantes, propiciando ao empreendimento uma base para a “comparação” 
de seu processo antes e após  a melhoria realizada.

a. Consumo de água da lavanderia após a implantação do sistema de reuso

A tabela a seguir (Tabela 4) ilustra o levantamento do consumo total de água do empreendimento, no período 
de Agosto de 2011 a Janeiro de 2012, seis meses após a implantação do sistema de reuso de água.

TABELA 4 – Consumo Total de Água no Período Agosto/2011 a Janeiro/2012.

Os Autores (2011)

O consumo médio neste período foi da ordem de 8.143 m³ de água por mês. Observa-se a linearidade dos 
dados obtidos, que mostra que o estudo não necessitou de um período de adaptação, já apresentando seus 
resultados de imediato.

b. Consumo de água no processo do túnel de lavagem após a implantação do sistema de reuso

O levantamento dos dados realizado após a implantação das medidas de reuso de água do “túnel de lavagem” 
contemplou também o registro dos dados de consumo da máquina. A tabela a seguir (Tabela 5), apresenta o 
consumo realizado pelo túnel, no mesmo período.

TABELA 5 – Consumo da Lavanderia x Consumo do Túnel - Período Agosto/2011 a Janeiro/2012

Os Autores (2011)
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O consumo na máquina apresentou média em torno de 3.109 m³ por mês, o que gira em torno de 38% do 
total consumido na lavanderia. Este dado já apresenta um forte indício que as alternativas para a redução do 
uso de água nesta etapa do processo apresentaram-se viáveis após sua implantação. Para uma melhor análise 
desta informação, faz-se necessário comparar os dados de consumo atuais com os obtidos por levantamento 
histórico, que foram utilizados no início deste estudo.

c. Análise comparativa entre os dados, antes e depois da implantação das medidas de redução do 
consumo de água

Os dados levantados através da etapa de análise documental e de registros foram utilizados  em base de 
comparação com os dados obtidos nas medições realizadas após a implantação  das melhorias no processo. 
Desta comparação, a tabela e os gráficos a seguir ilustram a redução no consumo total da lavanderia e sua 
relação por fonte consumida.

TABELA 6 – Comparativo entre os consumos realizados na lavanderia

Os Autores (2011)

FIGURA 5 – Comparativo do Total de água consumida da COPASA. Os Autores (2011)

A análise da tabela e dos gráficos apresentados direcionou este estudo para a percepção de que a redução 
média do consumo de água na lavanderia foi da ordem de aproximadamente 1.000 m³ de água por mês. Do 
total reduzido, ao se comparar os gráficos de redução de consumo do poço artesiano e da COPASA pode-se 
perceber que, por opção do empreendimento, 100% do resultado obtido foi deduzido do abastecimento feito 
pela companhia de saneamento, que passou a apresentar índices de fornecimento de aproximadamente 
1.000 m³ a menos, que no período anterior.
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O gráfico a seguir (Figura 6) apresenta a análise comparativa do consumo de água realizado pelo túnel de 
lavagem, nos períodos estudados.

FIGURA 6 – Comparativo do Total de água consumida no Túnel de Lavagem - Os Autores (2011)

Comparando os resultados analisados, dos períodos antes e depois da implantação do processo de reuso de 
água do “túnel”, percebe-se uma redução no consumo total desta máquina da ordem de aproximadamente 
1.000 m³ de água por mês.

Esta análise comprova que as etapas de melhoria desenvolvidas e implantadas no período deste estudo 
possuem eficácia comprovada na redução do consumo de água no equipamento denominado “Túnel de 
lavagem”, que se traduz por conseqüência, na redução do consumo total de água do processo produtivo.

8 Conclusão e Considerações Finais

Após a finalização deste estudo, pode-se concluir que seu objetivo proposto: implantar a redução no consumo 
de água na etapa de lavagem de roupas, com ênfase na máquina “Túnel de Lavagem” pôde ser cumprido na 
íntegra, uma vez que, ao final do processo de análise, é visível a redução média da ordem de 1.000 m³ de 
água por mês.

Esta medida, que teve como motivação a economia de água limpa consumida, trouxe também para o 
empreendimento, a redução financeira em seu custo final, uma vez que 100% do volume total economizado 
foi deduzido na água fornecida pela companhia de saneamento COPASA. Esta alternativa foi implementada 
pelo empreendimento e não tem nenhuma relação com este estudo, porém, demonstrou como uma das 
opções mais viáveis na relação custo-benefício da implantação deste.

Ao final deste estudo, foi percebido que há vários empreendimentos que possuem processos semelhantes 
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aos aqui apresentados, podendo este estudo ser utilizado como uma base para o desenvolvimento de uma 
alternativa de melhoria semelhante.
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