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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- DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO COMPÓSITO PLÁSTICO DE MADEIRA PLÁSTICA 
PIGMENTADO COM REJEITO DE MINERAÇÃO

Edílson Pacheco de Oliveira; Elcilaine Giselle Sérgio; Evânia Aparecida de Souza; Tiago de Oliveira Peixoto1; 
Paulo Henrique Campos P. Tavares2 

(EMEPRO - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA: DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL, 2013)

RESUMO

A pesquisa teve como objetivo criar um novo produto (compósito), a partir de polipropileno (PP), polietileno (PE) e rejeito de 
mineração (RM). Foram testadas várias formulações, no intuito de definir o melhor percentual das matérias-primas para obtenção 
de um produto com boa resistência mecânica à compressão e à flexão. As nove (09) diferentes formulações foram obtidas através 
de um planejamento de experimento (DOE) chamado de mistura (mixture). As formulações foram pesadas separadamente e 
misturadas, adicionando-se óleo mineral para facilitar a adesão do RM às partículas de polímero. Os corpos de prova foram 
confeccionados em uma extrusora e conformados em um molde de acrílico. Os resultados dos ensaios mecânicos para cada 
formulação foram obtidos em triplicata. Os compósitos obtidos foram separados em três grupos (A, B e C) com resistências mecânicas 
diferentes dentro no nível de significância utilizado (=0,05). O Grupo C obteve melhor desempenho mecânico, comprovando-se 
que um maior percentual de PP aumenta a resistência à flexão e à compressão do compósito. Além disso, foi possível adicionar 
até 25% em massa do RM sem comprometer a resistência mecânica do compósito, criando uma nova possibilidade de consumir 
grandes volumes desse passivo ambiental. O compósito desenvolvido tem aparência de madeira e poderá ser utilizado nas áreas: 
moveleira, arquitetura, construção civil e áreas afins.

Palavras-chave: Compósito plástico. Reciclagem; Rejeito de mineração; Polipropileno; Polietileno.

1. Introdução

A madeira é um recurso natural renovável e o seu uso de forma indiscriminada vem causando problemas 
ambientais significativos. Empresas estão investindo em pesquisas para encontrar materiais que substituam 
o consumo de madeira. A substituição é difícil, pois o novo causa necessidade de mudanças e quebra de 
paradigmas. É muito comum encontrar mesas e cadeiras feitas de madeiras nobres e, dificilmente, esse 
material é obtido por meios legais.

1  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
2  Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.

ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS E/OU PREMIADOS EM EVENTOS 
CIENTÍFICOS DE ENGENHARIA NO ANO DE 2013
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Em diversos países já estão sendo produzidos compostos plásticos semelhantes à madeira. Entretanto, o 
consumo deste material denominado madeira plástica (MP) ainda é baixo devido ao alto valor de venda. 
Além disso, foram detectadas falhas mecânicas, variação de resistência e degradação com a exposição ao 
sol em alguns desses materiais. Assim, são necessários mais investimentos em pesquisa, desenvolvimento, 
divulgação e aplicabilidade do material para que ele possa atingir um maior número de segmentos no 
mercado, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

A população é constantemente informada através dos meios de comunicação sobre os problemas de 
desmatamento, poluição e aquecimento global, mas pouco ainda se faz para mudar este cenário. Nesse 
trabalho, foi avaliada a influência dos teores de polímeros reciclados, polipropileno (PP) e polietileno (PE), 
e de um rejeito de mineração (RM) na resistência mecânica de um novo compósito de MP, o qual pode ser 
uma oportunidade aos empreendedores de transformar resíduos sem valor comercial em produtos de alto 
valor agregado.

A engenharia de produção busca, tanto para as empresas tradicionais quanto para as inovadoras, desenvolver 
novos produtos. Com a criação de produtos de baixo custo, bom padrão de qualidade e ambientalmente 
correto, as empresas se tornam competitivas no mercado atual. A criação desse novo compósito busca aplicar 
essa filosofia à realidade do mercado, possibilitando a diminuição na quantidade de polímeros (embalagens 
plásticas diversas) que são descartados de maneira incorreta. A sociedade é punida com o descarte 
inadequado desses materiais, que entope bueiros e causa alagamentos em áreas urbanas. A utilização do 
rejeito de mineração na fabricação do compósito também irá beneficiar as empresas geradoras. Esse rejeito, 
proveniente do beneficiamento de minério com baixo teor de ferro, gera um passivo ambiental, é gerado 
em grande quantidade e pode acarretar danos ao meio ambiente, assoreando os rios, matando peixes e 
agredindo a fauna e a flora.

2. Referencial teórico

2.1 Desenvolvimento de produto

Esta pesquisa trata de um novo compósito plástico (CP) de polímeros reciclados (PP e PE) e rejeito de mineração 
(RM). A escolha dessas matérias-primas para formulação do CP justifica-se pela necessidade melhor destinar 
os resíduos gerados nos processos industriais e no consumo de forma geral. O RM possui uma característica 
extendedora, ou seja, serve para dar cor e, simultaneamente, influencia nas propriedades mecânicas do 
material. Esse novo produto poderá ser utilizado em qualquer ambiente onde se utiliza madeira. 

Novos produtos são criados e desenvolvidos para atender clientelas específicas de mercado. A inovação 
tecnológica e a globalização econômica aumentaram a competitividade no mercado, principalmente no quesito 
de atendimento às expectativas dos consumidores. Assim, surge o processo de desenvolvimento de produto 
que consiste em um conjunto de atividades voltadas para adequação do mesmo e do projeto às condições do 
mercado. O desenvolvimento de produtos é considerado um processo de negócio crucial para a competitividade 
das empresas, principalmente com a crescente internacionalização dos mercados, aumento a diversidade e 
variedade de produtos, além da redução do ciclo de vida deles no mercado. Assim, a empresa pode criar em 
menos tempo novos produtos que atendam à constante evolução do mercado, da tecnologia e dos requisitos do 
ambiente institucional (principalmente quanto à sua saúde, meio ambiente e segurança) (ROZENFELD et al, 2006).
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A tomada de decisões sobre o projeto envolvendo pessoas com diferentes visões do produto, ainda na fase 
de desenvolvimento, pode antecipar problemas e soluções, além de reduzir o tempo de lançamento do 
produto. Decisões inadequadas tomadas no início do desenvolvimento podem ser difíceis e caras de serem 
revertidas nas fases em que o produto já se encontra em produção e uso no mercado (ROZENFELD et al, 
2006). O modelo de funil é de grande relevância, pois representa a tomada de decisões sequenciais durante 
o desenvolvimento de novos produtos. Ele mostra as alternativas disponíveis e as decisões tomadas ao longo 
do processo de desenvolvimento. Este modelo é útil, porque reduz de forma progressiva e sistemática, os 
riscos de fracasso do novo produto. Não é preciso esperar que o produto esteja completamente desenvolvido 
e lançado para se testar a sua aceitação no mercado (BAXTER, 2011). A Figura 1 representa o modelo Funil de 
decisões mostrando o processo convergente da tomada de decisões, com a redução progressiva dos riscos.

FIGURA 1 -  Funil de decisões, mostrando um processo convergente da tomada de decisões com a redução progressiva dos riscos. 
Fonte: Baxter (2011).

2.2 Polímeros

Os polímeros possuem uma grande versatilidade e as empresas estão os utilizando em larga escala. Eles 
podem ser adquiridos novos ou reciclados e possuem fácil interação com outros produtos, sendo usados de 
maneira crescente na substituição de vários materiais tradicionais.

Segundo Wiebeck; Harada (2005), os polímeros são compostos formados pela repetição de uma mesma 
molécula formando longas cadeias. Essa característica possibilita o uso dos polímeros em diferentes 
aplicações, desde um simples objeto como uma caneta, até paredes de um prédio. Os polímeros estão 
presentes em todos os setores da economia, como: medicina, construção civil, alimentos, área têxtil, lazer, 
telecomunicações, agricultura, móveis, área calçadista, eletroeletrônicos e automobilísticos. São vários 
os tipos de polímeros, os mais usuais na fabricação de compósitos plásticos são o polipropileno (PP) e o 
polietileno (PE) devido às suas características de ponto de fusão baixo, flexibilidade e resistência mecânica.
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2.3 Rejeito de mineração

O rejeito de mineração (RM) foi utilizado atribuir cor e influenciar nas propriedades mecânicas do compósito. 
Segundo Pires et al (2003) o RM usado nessa pesquisa é proveniente do beneficiamento do minério de 
baixo teor de ferro. No processo de beneficiamento, o minério sai por meio de correntes transportadoras, 
alimentando uma usina de britagem e peneiramento, na qual o RM é gerado. Posteriormente, sofre um 
processo de flotação, no qual o minério é enriquecido e usado posteriormente como matéria-prima para as 
indústrias siderúrgicas.

De acordo com Pires et al (2003), a Tabela 1 representa o RM usado neste estudo. Ele é composto basicamente 
por Goethita (FeOOH), Hematita (Fe2O3) e Quartzo (SiO2). Foi encontrada também alguma Caulinita 
(Al2Si2O5(OH)4). Estes dados foram realizados e encontrados por métodos clássicos, como volumetria e 
oxirredução e gravimetria.

TABELA 1 - Composição química do rejeito de mineração

Fase Mineralógica Fórmula Química Percentual em massa (%)

Goethita FeOOH 63,6
Hematita Fe2O3 24,6
Quartzo SiO2 11,0
Caulinita Al2Si2O5(OH)4 6,7

Fonte: SAMARCO (2011).

2.4 Resistência mecânica

São diversas as propriedades mecânicas dos materiais. Esse trabalho contemplou ensaios de flexão e de 
compressão, pois eles são os mais indicados para garantir as características importantes de funcionalidade do 
produto desenvolvido. De acordo com Couto (1978) uma força qualquer pode ter atuação em um corpo por 
diversas maneiras e, de acordo com a deformação produzida, este corpo poderá ser submetido a diferentes cargas.

De acordo com Couto (1978), nos casos de resistência à flexão é importante achar os momentos máximos. 
Eles são procurados, primeiro em relação às forças atuantes e sua disposição. Depois, em relação ao formato 
da seção da peça (perfil) onde a força será exercida. A fórmula a seguir é usada para uma peça apoiada nos 
extremos e submetida a uma carga simples no meio.

Resistência à flexão = 6.x.1
                                        b.d2

Em que:

x = carga de fratura (Kg)

d = espessura do corpo de prova (cm)
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l = distância entre os pontos inferiores do suporte (cm)

b = largura do corpo de prova (cm)

Segundo Couto (1978) o ensaio de compressão é útil para o estudo de fundações, placas de apoio e calços 
em geral. A compressão pode ser explicada pelas fórmulas:

Força de compressão (P) = KD X F

Seção necessária (F) = P

                                        KD

Compressão específica (F) = P

                                                 F

Em que:

P = carga da barra, em kg;

F = a seção da barra, em mm²;

KD = coeficiente de trabalho à compressão, em kg/ mm²;

S = compressão por unidade de superfície.

3. Metodologia

Foram preparados seis (06) corpos de prova de cada formulação. As nove (09) formulações avaliadas foram 
obtidas através do planejamento de experimentos (DOE) chamado de mistura (mixture) e estão na Tabela 2. 
Esse planejamento exige que os limites (LI) e superior (LS) de cada componente sejam fornecidos. O LI e o LS do 
polietileno e do polipropileno foram 0 e 100%, respectivamente. Já os limites para o rejeito de mineração foram 
0 e 25%. Com os corpos de prova refere a cada formulação foram feitos ensaios em triplicata de resistência à 
flexão e à compressão, de acordo com a norma técnica ISO 16572:2008(E) e usando o equipamento INSTRON 
modelo 5882. Para a análise dos resultados foi usada uma confiança estatística de 95%.

Tabela 2 -  Formulações do compósito

Formulação Teor em massa (%)

polipropileno (PP) polietileno (PE) rejeito de mineração (RM)
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1 0,00 100,00 0,00
2 0,00 75,00 25,00
3 100,00 0,00 0,00
4 75,00 0,00 25,00
5 43,75 43,75 12,50
6 21,88 71,88 6,25
7 21,88 59,38 18,75
8 71,88 21,88 6,25
9 59,38 21,88 18,75

Fonte: Os Autores (2013).

Os compósitos foram obtidos em uma extrusora LGEX 35/32D (Figura 2) e conformados em moldes de acrílico 
confeccionados de acordo com a norma técnica regulamentadora para compósitos de madeira plástica. 
As formulações foram pesadas separadamente e misturadas adicionando-se óleo mineral para facilitar a 
adesão do RM às partículas de polímero. Antes de cada processamento foi passado pela extrusora o polímero 
majoritário na composição (PP ou PE) com intuito de evitar contaminações. Os parâmetros de temperatura 
foram os seguintes: ZONA 1 (175ºC); ZONA 2 (180ºC); ZONA 3 (185ºC) e ZONA 4 (180ºC). Esses parâmetros 
se mostraram adequados para evitar alterações químicas e físicas significativas no compósito.

FIGURA 2 – Extrusora LGEX 35/32D. Fonte: Os Autores (2013).

4. Resultados e discussão

A formulação combinada de PP, PE e RM, proporcionou um produto de coloração avermelhada semelhante a 
algumas madeiras. Essa pigmentação natural é atribuída à hematita e à goethita presentes no RM. Estimativas 
iniciais mostram que a redução no custo de produção desse compósito pode chegar a 30% se comparado ao 
pigmentado de forma tradicional. A aparência dos corpos de prova para cada formulação testada é mostrada 
na Figura 3. As formulações com maior percentual de PP (acima de 50%) apresentaram uma aparência mais 
rústica e aquelas com maior percentual de PE (acima de 40%) apresentaram uma superfície mais lisa de mais 
fino acabamento.
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FIGURA 3 - Corpos de prova com diferentes formulações. Fonte: Os Autores (2013).

Os resultados obtidos nos ensaios de resistência à flexão e à compressão para as nove (09) formulações estão 
na Tabela 3.

TABELA 3 -  Resultado dos testes mecânicos

Formulação Ensaio Resistência máxima

(Kgf)

Desvio padrão amostral

(Kgf)

1 Flexão 11,98 5,2
Compressão 415 42,28

2 Flexão 10,18 2,07
Compressão 450 26,05

3 Flexão 13,58 0,96
Compressão 817 26,05

4 Flexão 13,39 0,86
Compressão 713 73,59

5 Flexão 11,95 2,65
Compressão 455 66,9

6 Flexão 8,6 3,36
Compressão 426 40,82

7 Flexão 8,05 1,22
Compressão 415 14,58

8 Flexão 13,65 0,4
Compressão 721 33,82

9 Flexão 10,98 1,16
Compressão 600 69,85

Fonte: Os Autores (2013).

Os resultados dos ensaios mecânicos de compressão e flexão foram verificados quanto à normalidade e à 
distribuição homogênea das variâncias pelos testes Anderson-Darling e Levene, respectivamente. Em ambos 
os casos o p-valor foi superior ao nível de significância (=0,05) e, portanto, a hipótese nula (H0) não foi 
rejeitada. Admite-se então, com 95% de confiança, que os resultados seguiram uma distribuição normal e 
que as variâncias foram homogêneas (homocedásticas). Os pressupostos de normalidade e homocedacidade 
são necessários para que a análise de variância (ANOVA) dos resultados possa ser realizada.
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A ANOVA de um fator (one way) tanto para a resposta compressão quanto para a flexão apresentou o p-valor 
0,000, menor que o nível de significância (0,05). Logo, rejeita-se H0 e admite-se a hipótese alternativa (H1) 
de que pelos menos uma das nove formulações testadas em cada ensaio mecânico difere das demais. Em 
seguida foi realizado o teste Tukey para verificar quais as médias, entre as várias que foram comparadas, 
diferem entre si ao nível de significância estipulado. Portanto, o teste Tukey consiste na comparação da 
diferença absoluta entre as várias médias pareadas duas a duas.

O resultado do teste de Tukey tanto para o ensaio de compressão quanto para o de flexão mostra que 
as formulações podem ser separadas em três grupos (ABC) de acordo com o aumento na resistência à 
compressão e à flexão do grupo A para o C (Tabela 4). Dentro de cada grupo não há diferença significativa 
(95% de confiança) para a resistência mecânica.

TABELA 4 - Grupo de formulações

Formulações
Grupo A Grupo B Grupo C
1 3
2 4
5 9
6 8
7

Fonte: Os Autores (2013).

A análise desses resultados revela que formulações com teores mais elevados de PP (> 50%) apresentaram 
melhor resistência mecânica, enquanto maiores quantidades de PE (> 40%) tendem a piorá-la. Foi demonstrado 
também que a adição de até 25% do RM (formulação 4) atribuiu coloração ao material sem diminuir de 
forma significativa, com 95% de confiança, sua resistência mecânica. Portanto, trata-se de uma solução para 
consumir parte desse rejeito gerado nas mineradoras, tornando-o uma matéria-prima barata e disponível 
a ser usada na pigmentação de compósitos plásticos. A formulação 8 também apresentou boa resistência 
mecânica e a presença de PE na formulação atribui um fino acabamento ao compósito.

5. Considerações finais

A criação de um novo produto a partir do rejeito do beneficiamento de minério com baixo teor de ferro e 
dos polímeros PP e PE reciclados mostrou-se viável e com um enorme potencial. A utilização do RM como 
pigmento natural na fabricação do compósito é um diferencial, uma vez que a pigmentação em alguns casos 
pode chegar a 30% do custo da formulação. Além disso, existe o ganho ambiental em reduzir o volume desse 
passivo ambiental, convertendo-o em matéria-prima para a indústria de compósitos plásticos. Os testes de 
resistência à compressão e à flexão comprovaram que é possível adicionar o RM ao compósito sem alterar de 
maneira significativa sua resistência mecânica. É importante que se realizem novas pesquisas voltadas para 
comparação direta desse novo produto com madeiras e outros tipos de materiais.
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II - PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA P+L NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE INDÚSTRIA 
DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Bruna Mitraud Bicalho Rodrigues; Laysa Campos; Rangel Barboza de Abreu3; Cláudio Cançado4 

(EMEPRO - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA: DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL, 2013)

RESUMO

As indústrias geram resíduos em seus processos produtivos devendo buscar alternativas eficazes para adequar-se à legislação 
ambiental, buscando uma produção mais sustentável. A empresa X, estudada no presente trabalho, tem como escopo a fabricação 
e montagem de estruturas metálicas, sendo que necessita de uma proposta de utilização da metodologia de P+L para sua 
regularização ambiental. O objetivo da presente pesquisa concentra-se em desenvolver um programa de P+L e um estudo de 
sua viabilidade técnico-financeira visando à redução dos impactos ambientais advindos da produção de estruturas metálicas na 
empresa X. A metodologia do P+L, além de benefícios econômicos, também proporciona benefícios técnicos, os quais podem 
permitir à empresa melhorar a destinação dos resíduos, se adequando às legislações vigentes. A metodologia nem sempre traz 
benefícios financeiros, porém resguarda a empresa das multas por destinação incorreta. Após o estudo, observou-se que a P+L 
é uma grande aliada para as empresas e através dela os seus processos são facilmente identificados, bem como suas entradas e 
saídas. Com o P+L se mostrou possível reduzir custos, desperdícios e identificar as perdas no processo, trazendo ganhos nas esferas 
social, ambiental, técnica e financeira, tanto para a empresa, como para a sociedade.

Palavras-chave: Produção mais Limpa. Impactos Ambientais. Resíduos Sólidos. Estruturas Metálicas.

1. Introdução

Devido ao crescimento da industrialização no país, a geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos derivados 
dos processos industriais vem tendo um aumento no volume, principalmente com o avanço dos índices de 
produtividade, alicerçados por novas metodologias e processos (ISO 9000, PDCA, entre outros) e o aumento 
do consumo.

Segundo Assumpção (2011), resíduos (sólidos ou semissólidos) são materiais derivados de atividades 
industriais, comerciais, domiciliares, hospitalares, agrícolas entre outras que, dependendo de sua 
concentração, composição, disposição, exposição e tempo de interação, podem causar diversos danos ao ser 
humano e ao meio ambiente.

Os resíduos sólidos ou semissólidos são classificados segundo às normas brasileiras (NBR) quanto aos riscos 

3  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
4  Docente do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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potenciais à saúde e ao meio ambiente para que sejam destinados corretamente. Segundo a NBR 10.004/2004 
– Classificação de resíduos - os mesmos são dispostos em: classe I: perigosos; classe II-A: não inertes e classe 
II-B: inertes.

No processo industrial, geralmente, os resíduos produzidos são substâncias bastante tóxicas, as quais, além 
de gerar elevados custos em longo prazo, também causam prejuízos ao meio ambiente e à comunidade, 
sendo, portanto, necessária a sua correta destinação.

Dentro deste escopo, o presente trabalho terá a empresa X como foco de pesquisa. A empresa X tem como 
atividade a fabricação e a montagem de estruturas metálicas diversas e está situada na cidade de Contagem 
- região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

A empresa possui, na linha de produção, as etapas de fabricação que consistem em: corte, dobra, punção, 
estampagem, tratamento de superfície, pintura e montagem de estruturas metálicas. Em alguns desses 
processos são gerados resíduos sólidos e efluentes líquidos, os quais serão objetos de análise da referida 
pesquisa. Dentro do processo descrito acima são originados sucata metálica, rejeitos de soda cáustica, tinta 
em pó e borra de fosfato. Estes resíduos são descartados através de caçambas, rede de esgoto doméstica e 
não doméstica.

A indústria produz estes resíduos provenientes do seu processo produtivo,  necessitando de uma destinação 
correta, visando alcançar o licenciamento ambiental.

Dentre as diversas formas de controle de resíduos e minimização dos impactos ambientais gerados por 
atividades industriais, destaca-se o programa de Produção Mais Limpa por ser uma alternativa para reduzir 
esses resíduos, através da melhor utilização da matéria prima, da energia e da água.

Este trabalho tem como objetivo propor ações para reduzir os impactos ambientais negativos gerados na 
produção de estruturas metálicas da empresa X, através da inserção de um programa Produção Mais Limpa. 
Assim, a pergunta que se faz é minimizar e melhor destinar os resíduos industriais gerados por um fabricante 
de estruturas metálicas de médio porte, através da inserção de um programa de produção mais limpa, é 
viável tecnicamente e financeiramente?

2. Objetivos

Com o presente trabalho, objetiva-se desenvolver um programa de Produção Mais Limpa e um estudo de 
sua viabilidade técnico-financeira, visando à redução dos impactos ambientais advindos da produção de 
estruturas metálicas em uma empresa de médio porte. Para tal, têm-se os seguintes passos:
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•	 Mapear o processo produtivo para visualização dos insumos, matérias-primas e água utilizada na 
produção industrial;

•	 Identificar os resíduos gerados no processo produtivo da empresa de estruturas metálicas;

•	 Desenvolver uma proposta de programa de Produção Mais Limpa, a partir de uma análise dos pontos 
críticos observados dentro do processo produtivo;

•	 Desenvolver uma análise de viabilidade técnico-financeira sobre a proposta apresentada.

3. Conceitos aplicados à produção mais limpa 

3.1 Impacto Ambiental

Segundo a Resolução CONAMA 001/86 (1986), impacto ambiental é qualquer modificação das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia proveniente de atividades 
humanas que afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as 
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais.

Com a preocupação em reverter os danos causados pelos impactos ambientais negativos vem sendo 
desenvolvidas algumas medidas para minimizá-los, dentre elas pode-se citar o gerenciamento dos resíduos 
e efluentes gerados no processo industrial da organização.

3.2 Produção mais limpa

Segundo o Centro Nacional de Tecnologia Limpa (CNTL, 2003), Produção Mais Limpa é a integração tecnológica, 
econômica e ambiental dos processos e produtos, a fim de maximizar a eficiência no uso de matérias-primas, 
água e energia, através da redução dos desperdícios, não geração, minimização ou reciclagem dos resíduos e 
emissões geradas proporcionando benefícios à saúde ocupacional, ambientais e econômicos.

A Produção Mais Limpa5 se destaca por ações que são implantadas dentro da empresa com o objetivo de 
tornar o processo mais eficiente no uso de seus insumos, gerando mais produtos e menos resíduo (CNTL, 
2003).

3.3 Benefícios da produção mais limpa

A implantação de um programa P+L permite que a organização conheça melhor o seu processo industrial 
através do monitoramento constante para manutenção e desenvolvimento de um sistema eco-eficiente de 
5  A Produção Mais Limpa possui diversas denominações como metodologia, estratégia, programa e técnica, portanto, o grupo irá adotar ao longo do trabalho a 
denominação programa.
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produção, com a geração de indicadores ambientais e de processo. 

Este monitoramento proporciona a empresa reconhecer as necessidades de: pesquisa aplicada, informação 
tecnológica e programas de capacitação. Além disso, o P+L vai se incorporar aos Sistemas de Qualidade, 
Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde Ocupacional, possibilitando entendimento total do sistema de 
gerenciamento da empresa (CNTL, 2003).

3.4 Vantagens ambientais da Produção Mais Limpa

Segundo o Centro Nacional de Tecnologias Limpas (2003), o P+L proporciona diversos benefícios ambientais, 
como: eliminação dos desperdícios, sendo uma forma de reduzir gastos desnecessários do processo 
produtivo, eliminando diretamente geração de resíduos, uma vez que não haverá desperdícios; minimização 
ou eliminação de matérias-primas e outros insumos impactantes para o meio ambiente; redução dos resíduos 
e emissões, diminuindo inclusive os meios de poluição do solo, água, inclusive do ar; redução dos custos 
de gerenciamento dos resíduos, aumentando a eficiência e competitividade; minimização dos passivos 
ambientais, mantendo melhor relacionamento com órgãos ambientais; incremento na saúde e segurança no 
trabalho, oferecendo melhoria nas condições do trabalhador.

4. Metodologia

Os dados para o desenvolvimento da presente pesquisa para a realização da implantação de P+L coletados 
foram baseados nas informações oferecidas no Índice de Produção Mais Limpa para a Indústria de 
Transformação do Estado de Minas Gerais de autoria da Fundação Estadual de Meio Ambiente  FEAM, 
no Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Industriais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  IPEA, em 
metodologias presentes no CNTL e em artigos e teses científicas. 

Paralelamente a estes documentos, foi feita uma coleta também nos documentos e registros internos do 
licenciamento ambiental da empresa estudada e por observação participante, visando à compreensão dos 
processos produtivos da empresa e dos resíduos gerados. Os dados coletados serviram de base para o estudo 
das melhores formas de se realizar a destinação dos resíduos gerados.

A coleta dos documentos internos foi baseada no levantamento dos dados dos resíduos gerados no 
processo produtivo da empresa estudada: os resíduos sólidos (através dos tickets de pesagem da empresa 
que os recolhe) e os quantitativos e características dos efluentes líquidos (disponíveis nos documentos do 
licenciamento). Visando analisar as questões técnicas e econômicas, foram coletados também dados de 
conta de água e de luz, no intuito de avaliar outras opções de P+L.

Logo, analisaram-se dados obtidos em gráficos e tabelas, além da realização de cálculos financeiros, baseados 
em pesquisas de mercado, relacionadas às opções de P+L disponíveis para a realidade da empresa estudada, 
tendo-se a base necessária para a proposição de programa de P+L, segundo metodologia definida pelo 
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Centro Nacional de Tecnológicas Limpas - CNTL (2003), buscando-se propostas de soluções para as questões 
ambientais da empresa X baseadas em ações e medidas mais adequadas, no que se refere à destinação dos 
resíduos gerados em seu processo produtivo. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram analisados e, com base no Índice de Produção Mais Limpa para a 
Indústria de Transformação do Estado de Minas Gerais, foi apresentada a metodologia de implantação de P+L 
para auxiliar a empresa a melhorar sua destinação, reduzir custos e atender à legislação ambiental vigente.

5.  Apresentação e análise dos resultados 

A seguir apresentam-se as etapas relativas à metodologia de implantação de P+L na empresa estudada.

5.1. ETAPA 01 - Planejamento e Organização

Dentro da atual etapa, realizou-se uma reunião para a sensibilização dos funcionários, sendo então 
apresentados os passos para a concepção de um programa.

A partir do processo de sensibilização e conscientização, houve o comprometimento da gerência. Assim, com 
o auxílio da gerência, foram identificadas as barreiras e, então, foi iniciada a busca por soluções. 

Após várias reuniões, ficou determinada que a metodologia de P+L focaria somente o processo industrial, 
especificamente os resíduos da sucata metálica, a tinta em pó, a borra de fosfato e o efluente líquido gerado 
do tratamento de superfície.

Assim, após um processo de discussão e compreensão dos processos produtivos, passou-se para a identificação 
das barreiras. Segundo dados coletados junto à empresa, identificou-se como barreiras a falta de registros 
ambientais, de controle e de destinação dos resíduos.

Logo após o levantamento das barreiras, foram discutidas preliminarmente algumas soluções e procedimentos 
para a destinação dos resíduos.

Dentro do planejamento da proposta de implantação da metodologia de P+L, fez-se necessário a criação 
de uma equipe que se dedicasse a tal empreitada. Chamado de Ecotime, o grupo ficou responsável por 
conduzir a metodologia de P+L, tendo como função realizar o diagnóstico, implantar o programa, identificar 
oportunidades e realizar medidas de P+L, monitorar o programa e dar continuidade ao mesmo. 
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O Ecotime foi composto pelo presidente da empresa, um gerente administrativo financeiro, uma advogada 
e uma estagiária.

5.2.  ETAPA 02 - Pré-avaliação e Diagnóstico

A seguir, mostra-se o fluxograma do processo e os resíduos gerados pelos mesmos.

 
Figura 1 – Fluxograma do processo produtivo da Empresa X – Fonte: os autores

Após o mapeamento do processo produtivo da empresa, juntamente com o Ecotime, realizou-se o 
levantamento das informações ambientais pertinentes fazendo, em seguida, uma quantificação das entradas 
(matéria-prima, água e energia) e saídas (resíduos, efluentes e subprodutos), conforme a Tabela 1.

TABELA 1-  Quantificação de entradas

TIPO Quantidade / Consumo Custo

Matéria Prima (Chapa de aço) 5.257 Kg R$ 10.514,00
Água 233 m³ R$ 3.148,20
Energia 14.881,97 Kw/h R$ 5.506,33

Fonte: Os autores (2013)

Para a quantificação das saídas do processo produtivo, realizou-se um estudo para classificar os resíduos 
sólidos, segundo a norma brasileira NBR 10004/2004, sendo também realizada a determinação das fases da 
produção em que os resíduos e efluentes eram gerados.
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Nas Tabelas 2 e 3, identificam-se em qual das etapas do processo há geração, qual tipo de resíduo ou efluente 
é gerado, sua caracterização, quantificação e classificação, no caso de resíduo sólido. 

TABELA 2  Identificação dos resíduos e efluentes do processo por etapa

RESÍDUO/EFLUENTE ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6

Sucata metálica X X
Efluente líquido X
Tinta em pó X

Fonte: Os autores (2013)

TABELA 3 - Quantificação, classificação e característica dos efluentes da empresa X

MATERIAL
CARACTERISTICA

CLASSE

(NBR – 10.004)
QUANTIDADE GERADA (mensal)

DESENGRAXANTE CORROSIVO I 1,5m³
PASSIVANTE SOLUVEL EM ÁGUA IIA 22,1m³
REFINADOR SOLUVEL EM ÁGUA IIA 22,1m³
FOSFATIZANTE REATIVO I 2m³
SUCATA METALICA NÃO PERIGOSO IIB 5257 kg
BORRA DE FOSFATO  SOLUVEL EM ÁGUA IIA 450 kg
EPI NÃO PERIGOSO IIB 60 um
TINTA PÓ NÃO PERIGOSO IIA 330 kg

Fonte: os autores (2013)

5.3. ETAPA 03 - Avaliação de P+L

Realizado os levantamentos e feito a determinação dos resíduos gerados pelo processo da empresa, 
determinou-se, junto com o Ecotime, os indicadores que estabeleceram uma comparação entre os dados 
existentes antes da implantação do P+L, segundo os quais se dará construção das opções de P+L para a 
Empresa X.

TABELA 4 - Balanço de energia e materiais  Fonte: os autores

FASES DO PROCESSO ENERGIA 
(mensal)

ÁGUA 
(mensal)

MATÉRIA PRIMA 
(média mensal) RESIDUO GERADO EFLUENTE 

(mensal)

Fase 1: Corte 13,875 kwh - Chapa de aço 9499,99 Kg Sucata metálica - 
4147,5 kg/mês -

Fase 2: Estampa 24,375 kwh - - - -
Fase 3: Dobra 25,05 kwh - - - -

Fase 4: Solda e 
Tratamento de superfície 58,2 kwh 56,3m³ Produtos químicos 47,7m³ Borra de fosfato - 435 

kg a cada 3 meses 104 m³

Fase 5: Pintura 15kwh - Tinta em pó 1425 kg Tinta em pó - 330 kg a 
cada 3 meses -

Fase 6: Expedição - - - - -

Fonte: Os autores (2013)
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5.4. ETAPA 04 - Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental

5.4.1 Análise técnica e ambiental dos resíduos e efluentes gerados

5.4.1.1 Sucata metálica 

Dentro do processo de produção da empresa, um dos resíduos gerados é a sucata metálica, a qual era 
descartada em lixo comum e encaminhada ao aterro. As sobras (recortes) de aço oriundas das peças fabricadas 
eram armazenadas em caçambas alugadas até serem repassadas.

Após o estudo da metodologia de P+L, apresentaram-se como opção de destinação: a reciclagem e o 
reaproveitamento dentro da empresa.

Na reciclagem, a sucata seria enviada para uma empresa terceirizada que repassaria à USIMINAS - siderúrgica 
produtora de aços planos - onde os recortes metálicos seriam reintegrados ao processo de fabricação de 
novas chapas. Nesse método de reutilização do aço, não há perda das características iniciais, podendo ser 
reaproveitado sem maiores problemas. 

 

Desta maneira, a reciclagem permite que a chapa retorne ao processo como matéria-prima, reduzindo 
a extração de matérias como minério de ferro, carvão e cal, para a fabricação da liga metálica. Já no 
reaproveitamento dentro da empresa, as sobras seriam selecionadas e separadas aquelas que estivessem 
em condições de uso para retornarem ao processo de produção para confecção de pequenas peças. 

Após o estudo, identificou-se que essa opção não seria viável tecnicamente, pois as sucatas não seriam 
reaproveitadas totalmente. Entretanto, do ponto de vista ambiental, o reaproveitamento da sucata seria 
viável, uma vez que a empresa estaria reduzindo a sua geração de resíduos.

5.4.1.2. Tinta em pó

A empresa X utiliza em seu processo a tinta em pó eletrostática que tem como finalidade o revestimento do 
ferro, alumínio ou outros metais com uma película de polímero termo-endurecível colorido. O descarte é 
feito no lixo comum dentro de sacos plásticos.

A tinta não é tóxica e não é caracterizada como resíduo perigoso, porém não pode ser descartada em lixo 
urbano comum, pois a Lei no 11.445, de 2007, determina que o lixo proveniente de atividades industriais só 
pode ser classificado como lixo urbano quando, por determinação do Poder Público, o estabelecimento não 
é responsável pelo manejo. 
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Após as análises, foram determinadas as duas melhores opções para a destinação da tinta em pó: a contratação 
de uma empresa para recolhimento e reciclagem da tinta ou envio do resíduo para o fabricante para realizar 
a separação das cores para a tinta voltar a ser matéria-prima.

 

Na contratação de uma empresa de reciclagem, a empresa X estaria utilizando uma destinação correta, 
na qual, além de se resguardar ambientalmente, ao não jogar a tinta no lixo urbano, estaria dando outra 
serventia ao produto.

No caso da entrega para o fabricante, estaria realizando a logística reversa, que trata do recolhimento do 
produto após seu uso pelo fabricante do mesmo. Assim, além de cumprir a legislação, a empresa estaria 
destinando corretamente o resíduo e a tinta seria reaproveitada.

5.4.1.3. Efluente líquido

Atualmente, os efluentes gerados no tratamento de superfície são dispostos sem qualquer tipo de tratamento 
na rede coletora comum, descumprindo as legislações em vigor. 

Diante dessa situação, foram analisadas duas opções de destinação para os efluentes gerados. A primeira é 
a criação de uma Estação de Tratamento de Efluente (ETE). Dentro da ETE, apresentam-se vários processos 
de tratamento, efetuando-se a captação e o tratamento das águas residuárias da etapa do tratamento de 
superfície. Após este tratamento, a água seria reaproveitada nos sanitários e na lavagem dos pátios da 
empresa. Esse tipo de opção de tratamento se mostra muito comum no tratamento de efluentes industriais, 
sendo, geralmente, bem avaliado pelos órgãos ambientais como solução mitigadora dos mesmos.

A segunda opção consiste na contratação de uma empresa especializada para realizar o descarte do efluente 
a cada seis meses (período da troca da água no processo). A empresa deveria possuir conhecimento no 
assunto e autorização para dispor os resíduos de maneira adequada, dada pelo órgão ambiental. Com essa 
opção, os efluentes estariam sendo encaminhados para esta empresa, que emitiria um documento afirmando 
que a empresa está dando destinação final adequada aos efluentes industriais gerados e que os mesmos 
estão recebendo a destinação adequada por lei.

5.4.1.4. Borra de fosfato

No processo de fabricação das estruturas metálicas há a técnica do tratamento de superfície. Após a peça 
metálica passar pelo processo de corte, dobra e/ou estampagem, esta deverá ser encaminhada ao setor da 
Marinha para realizar o tratamento de superfície. Cada tanque da linha tem a capacidade de 4.700 litros de 
armazenamento, sendo que a disposição dos mesmos respeita a ordem que o tratamento deve ser realizado. 
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Em um desses tanques ocorre a fosfatização. Neste reservatório é realizado o processo por imersão a frio 
para a aplicação de uma camada de fosfato de zinco, a fim de permitir a proteção contra oxidação e a 
perfeita aderência do pó à superfície a ser pintada. Esse tratamento visa o condicionamento da peça para o 
recebimento de pintura em pó.

A cada três meses, a água do fosfatizante é retirada e armazenada em um tanque vazio para a retirada da borra 
que forma, proveniente do fosfato e do zinco. Esse líquido é acondicionado em galões para secagem. Após 
isso, a empresa X enviava essa borra para uma empresa que a incinerava e enviava o resíduo da incineração 
para um aterro industrial.

Assim, realizado o estudo, duas opções de destinação foram escolhidas pelo Ecotime. A primeira consiste no 
aproveitamento da borra como fertilizante e a segunda o seu reaproveitamento na indústria cimenteira. Em 
ambos os casos, a borra de fosfato deixaria de ir para o aterro industrial e se tornaria matéria-prima dentro 
do processo de fabricação de novos produtos, quais sejam: o fertilizante e o cimento.

5.4.2 Análise da viabilidade financeira sobre as propostas apresentadas

Segundo a CNTL (2003), além das análises técnicas e ambientais, faz-se necessário uma avaliação financeira 
das opções escolhidas.

5.4.2.1. Sucata metálica

Para a reciclagem, a empresa que recolhe a sucata disponibiliza uma caçamba para o recolhimento do resíduo 
sem custo. A empresa X arcaria com o custo de R$ 0,12 por Kg de sucata destinada à reciclagem.

Já no caso do aproveitamento da sucata dentro da empresa, o mesmo não seria viável, pois a sucata não seria 
totalmente reaproveitada, havendo o custo de armazenagem do material restante no local (caçamba, por 
exemplo) e a empresa X teria que arcar com outro custo para a disposição do restante. 

5.4.2.2. Tinta em pó

Dentre as opções apresentadas para a empresa X, foram realizadas as análises, além de técnicas e ambientais 
já apresentadas, como as financeiras para escolher a que melhor atenderia à sua realidade.

A empresa X, a qual atualmente descarta a tinta em pó em lixo urbano, estaria sujeita a uma multa que varia 
de R$ 7.000,00 a R$ 35.000,00, segundo decreto municipal do município de Contagem de no 11.292.

Para uma empresa reciclar a tinta, a empresa X arcaria com o custo de enviar a tinta até a empresa que 
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recicla, além de pagar R$ 0,39 por Kg de tinta fornecida. 

O fabricante, realizando o recolhimento, não traria custo à empresa X, pois as tintas seriam recolhidas no 
momento que o fornecedor entregasse um novo pedido na empresa. 

5.4.2.3. Borra de fosfato

Após a realização do estudo de viabilidade técnica e ambiental, verificou-se a viabilidade financeira das duas 
opções apresentadas para a borra de fosfato.

Atualmente, a borra é encaminhada a uma empresa terceirizada que cobra em torno de R$0,57 o quilo de 
borra mais o transporte. Dependendo da quantidade gerada, este gasto pode variar entre R$ 500,00 a R$ 
700,00 a cada 6 (seis) meses.

A borra de fosfato seria enviada como doação para a empresa de cimento e/ou de fertilizante, portando 
essas duas opções apresentariam o custo de serem levadas para o local da empresa de cimento. Além de 
economizar espaços em aterros industriais, o uso dessa borra como matéria-prima traria uma economia para 
a empresa de até R$ 1.400,00 anuais.

5.4.2.4. Efluente Gerado

No efluente gerado também foi realizado um estudo financeiro das opções apresentadas para a empresa X. 
A multa para quem descarta este tipo de efluente sem tratamento prévio na rede de esgoto comum varia de 
R$ 7000,00 a R$ 35000,00.

Assim, com a contratação de uma empresa para descarte do efluente a cada seis meses, a empresa X arcaria 
com dois custos anuais para a retirada, transporte e tratamento destes efluentes. O Ecotime verificou, 
em uma pesquisa de mercado, que o custo para a retirada e tratamento adequado desse efluente é de 
aproximadamente R$ 80.000,00 por retirada.

Para a opção da estação de tratamento de efluentes foi realizada uma análise financeira com uma projeção 
que determina em quanto tempo a empresa X recuperaria o capital investido na construção.

Na empresa estudada são gerados em torno de 233m3 por mês de efluentes líquidos. O custo mensal de 
água em média é de R$3.148,20 por mês na indústria, sendo 104 m3 no tratamento de superfície, 38 m³ são 
destinados a sanitários, 80 m3 para o vestiário, 3m3 para o refeitório, 6,9 m3 divididos nas 5 pias, 0,1 m3 em 
troca térmica das maquinas de solda e 1 m3 em consumo diversos.
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Após a passagem pela ETE, a água tratada retornaria para uso nos sanitários da unidade e para limpeza de 
pátios, peças e outros consumos que não sejam para higiene e consumo humano. 

No entanto, para a viabilidade deste projeto, faz-se necessário um investimento inicial de aproximadamente 
R$ 180.000,00. Com a implantação da ETE, mensalmente, há a economia do reuso da água no tratamento 
de superfície (para este caso, uma análise da água deve ser realizada para retorno da água ao processo), 
sanitários e limpeza de pátios. Esse custo totalizaria uma economia de R$ 1.932,16 mensais, o que significa 
que em aproximadamente 93,6 meses (7,8 anos), o investimento da ETE retornarria à empresa. 

A construção da ETE traria benefícios, tais como a redução da captação de águas superficiais e subterrâneas, 
possibilitando uma situação ecológica mais equilibrada e o aumento da disponibilidade de água para usos 
mais exigentes, como abastecimento público.

5.5 ETAPA 05 - Implementação de opções e plano de continuidade

Nessa etapa, desenvolveu-se um plano para a implementação do P+L, sendo analisadas empresas de Minas 
Gerais e do Brasil que atuam no segmento de reciclagem, sustentabilidade e reutilização de recursos. 
Dessas empresas, diante das análises feitas no tópico anterior, fizeram parte do programa P+L as melhores, 
analisando-se as questões técnicas, financeiras e ambientais da empresa X, buscando viabilizar o tratamento 
de seus resíduos. 

No que diz respeito ao efluente gerado, definiu-se que a melhor opção seria a construção de uma Estação 
de Tratamento de Efluentes, pois os resíduos gerados pela empresa semestralmente necessitam de um 
tratamento prévio antes do descarte na rede de esgoto da COPASA. 

Nenhuma das opções escolhidas com exceção da ETE necessitou de instalação, pois são empresas terceirizadas 
que retiram o resíduo e levam para a destinação final. Os custos foram avaliados previamente, e os mesmos 
ficaram dentro do esperado. 

6. Considerações finais 

O presente estudo visou analisar as disposições dos resíduos sólidos e efluentes líquidos da empresa X e 
readequá-las, a fim de um ganho técnico, ambiental e/ou financeiro, além de cumprir com as legislações 
pertinentes. Após concluídos os estudos, pôde-se perceber que as destinações iniciais iam de encontro às 
leis ambientais, no caso dos efluentes líquidos, e também traziam custos que poderiam ser mitigados (sucata 
metálica, tinta em pó e borra de fosfato).

A sucata metálica era descartada em lixo comum, sendo armazenada em caçambas e encaminhada para o 
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aterro. Após a inserção da proposta de Produção Mais Limpa, os recortes metálicos passaram a ser recolhidos 
por uma empresa terceirizada que, por sua vez, os encaminha à USIMINAS para reciclagem e confecção de 
novas chapas de aço. Neste caso, o ganho é ambiental e técnico, já que o resíduo que não servia mais no 
processo de fabricação da empresa X irá se tornar matéria-prima para a confecção de novas peças metálicas. 
Além de reduzir a quantidade de resíduo descartado, a empresa X ainda contribui para a diminuição da 
extração de minério de ferro da natureza.

Outro resíduo sólido estudado pela pesquisa foi a tinta em pó utilizada na pintura das estruturas metálicas. 
Inicialmente, a tinta era descartada em lixo comum. Com a avaliação de P+L e a proposta de implantação pelo 
Ecotime, a empresa X implementou a solução indicada, na qual a tinta passou a ser recolhida pelo fabricante, 
prática conhecida como logística reversa. O fabricante, ao entregar um novo pedido à empresa X, recolhe 
a tinta em pó utilizada anteriormente pela empresa e a reutiliza na fabricação de novas tintas. O ganho 
nessa situação foi ambiental e financeiro já que a tinta - que não é considerada lixo comum, uma vez que é 
originária de um processo industrial - não poderia ser descartada dessa forma, correndo o risco da empresa 
ser multada.

No que tange à borra de fosfato, terceiro resíduo observado na pesquisa, a sua destinação inicial era feita a 
partir de uma empresa que incinerava o material e depois enviava as cinzas para aterro industrial. A proposta 
de implementação de Produção Mais Limpa sugeriu que a empresa X destinasse a borra de fosfato às 
indústrias cimenteiras ou de fertilizantes para que fossem agregados ao processo de fabricação de cimento e 
fertilizantes, respectivamente. Até o fim da pesquisa, a empresa X não havia modificado a forma de destinar 
a borra, sendo incinerada até hoje. Caso a empresa siga uma das propostas apresentadas obterá um ganho 
ambiental e financeiro. No caso do ganho ambiental, a borra deixará de ser incinerada e posteriormente 
encaminhada a um aterro industrial, reduzindo emissões atmosféricas e ocupação em aterros cada vez mais 
saturados. No aspecto financeiro, a empresa X terá uma redução no custo de envio do resíduo de, no mínimo, 
R$ 1.000,00 anuais.

Por fim, o efluente líquido gerado na etapa do tratamento de superfície, que era despejado sem qualquer tipo 
de tratamento prévio na rede coletora comum, teve uma atenção maior do Ecotime. A ação era passível de 
multa severa por ser um crime ambiental. A proposta de implementação de P+L sugeriu a implantação de uma 
Estação de Tratamento de Efluentes que está sendo estudada pela alta direção da empresa X. Apesar do alto 
investimento, algo em torno de R$ 180.000,00, esse valor poderia ser recuperado em aproximadamente oito 
anos. Os ganhos seriam ambientais, já que o efluente deixaria de ir para a rede coletora comum, e financeiros, 
já que, mesmo exigindo um alto investimento, haveria um retorno a médio prazo e evitaria o recebimento de 
multas que podem chegar a R$ 35.000,00 cada, além do não licenciamento para funcionamento. 

Após as análises realizadas, observou-se que a metodologia P+L mostra-se uma grande aliada para diversas 
empresas, independentemente de seu porte. Desta forma, a Produção Mais Limpa faz com que os processos 
dentro da empresa sejam mais facilmente identificados, bem como suas entradas e saídas. Com o P+L, a 
empresa consegue reduzir custos, desperdícios, e identificar as perdas no processo, trazendo ganhos 
nas esferas social, ambiental, técnica e financeira, mostrando-se uma excelente ferramenta de gestão, 
principalmente para pequenas e médias empresas que trabalham com capitais limitados.
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III- PROCESSOS DE COMPARAÇÃO DO PREPARO DE AMOSTRAS DE GENGIBRE PARA 
DETERMINAR FERRO E ZINCO EM LABORATÓRIOS INDUSTRIAIS

Theles de Oliveira Costa6; Paulo Henrique C. P. Tavares7 

(ENEGEP - ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2013)

RESUMO

Diversos setores industriais possuem nos fluxos dos processos produtivos a etapa que envolve análises qualitativas e quantitativas 
de seus insumos e matérias primas. Para tanto, grande parte dessas indústrias possuem laboratórios de processos analíticos com  
parte do fluxo de produção, responsáveis pelos procedimentos de preparo de amostras. Este trabalho apresenta uma comparação 
sobre procedimentos para preparo de amostras de gengibre “in natura”, dando ênfase à determinação de ferro (Fe) e zinco (Zn) por 
espectrometria de absorção atômica por chama (FAAS). Os procedimentos foram baseados no emprego da técnica por radiação de 
microondas (MW), digestão no bloco digestor (BD) e amostragem direta de suspensões ultrassom (US). Os resultados mostraram 
que a quantidade de Fe e Zn estão entre 16,237 e 22,494 mg/kg e, 8,693 a 11,249 mg/kg, respectivamente, no método ultrassom. 
No método microondas,ocorreu variação do Fe de 59,240 a 64,147 mg/kg e do Zn 8,965 a 9,295 mg/kg.Uma quantidade de Fe 
variando de 46,470 a 64,937 mg/kg e 8,241 a 9,600 mg/kg do Zn, com bloco digestor. Os resultados conduzem ao procedimento 
de microondas como mais atrativo, mais rápido e que gera ganhos significativos na otimização do tempo nos fluxos de produção 
do processo industrial.

Palavras-chave: Processos Produtivos. Gengibre. Preparo de Amostras. Digestão.

1. Introdução

No contexto da engenharia de operações e dos processos de produção realizados nas indústrias alimentícias, 
indústrias de fertilizantes, celulose, petroquímicas, farmacêuticas, agroindústria, estações de tratamento de 
águas, cimenteiras, siderúrgicas e químicas, a etapa laboratorial de seus fluxos de produção, o preparo de 
amostras é a operação que se gasta mais tempo e é aquela que apresenta maior custo nos processos de 
análises qualitativas e quantitativas no fluxo da produção. A proposta e gerenciamento da melhor técnica 
no preparo de amostras nos processos analíticos, imputará na otimização do processo que se converte 
diretamente em redução de custos e tempo de operação analítica, desprendidos nas operações do processo 
produtivo.

6  Discente do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
7  Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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Os procedimentos envolvendo gengibre (Zingiber officinales) são amplamente aplicados pelas indústrias 
alimentícias e nas indústrias farmacêuticas por ele ser uma planta que apresenta grandes benefícios 
na culinária como temperos e aromáticos, além de ser altamente utilizado com intuito medicinal como 
medicamentos alternativos. Entre os muitos componentes presentes no gengibre temos os monoterpenóides, 
sesquiterpenóides e gingerol, que são uma série homóloga de fenóis (ALI et al, 2008; BRYER, 2005).

A etapa inicial de análise química de um determinado material consiste em submetê-lo a um tratamento 
apropriado, visando prepará-la adequadamente para progredir nas etapas que formam uma análise química. 
Um procedimento de digestão de uma amostra deve apresentar rapidez, eficácia, simplicidade, utilizar 
pequenos volumes de ácidos de diluição, permitir a dissolução de grande número de amostras e, finalmente, 
produzir resultados com precisão e exatidão dentro dos níveis de tolerância pré-estabelecidos.

Para se quantificar uma espécie química, em geral, se requer mineralização ácida, a qual exige intenso trabalho 
e tempo (70-95% do tempo que compreende todo o processo analítico) e estão sujeitas a perdas do analito 
e/ou contaminações, além de possuírem um elevado custo (particularmente quando requer ácidos ultra 
puros). Dessa forma, o emprego de microondas como fonte de energia para a mineralização de amostras, 
apresenta-se hoje como uma alternativa aos procedimentos convencionais já que reduz o tempo de preparo 
de amostras e os problemas associados às perdas dos componentes mais voláteis e contaminantes. Devido 
a isso, esta técnica de preparo de amostras vem sendo empregada em uma grande variedade de amostras 
(Kingston e Jassie, 1986, citado por López et al, 1994), desde a sua primeira aplicação por ABU-SAMRA; 
MORRIS e KOIRTYOHANN (1975).

Este trabalho apresenta uma comparação de procedimentos analíticos para preparo de amostras de 
gengibre visando à determinação de Ferro (Fe) e Zinco (Zn) por espectrometria de absorção atômica por 
chama. Os procedimentos utilizados para o preparo das amostras foram baseados no emprego da técnica por 
radiação de microondas e amostragem direta de suspensões e, os resultados experimentais, foram tratados 
estatisticamente e comparados ao procedimento convencional, que usa digestão de amostras em bloco 
digestor.

2. Referencial Teórico

2.1. Operações e Métodos de Preparo de Amostras

Uma das operações preliminares de uma análise química consiste em submeter uma alíquota representativa 
dela a um tratamento adequado, visando sua preparação para os passos subsequentes. Esses procedimentos 
dependem da natureza da amostra, dos analitos a serem determinados, da concentração, do método de 
análise, da precisão e exatidão desejadas. Nos métodos convencionais de análise, as amostras são analisadas 
na forma de solução (Sulcek e Povondra, 1989; Bock, 1979). Tradicionalmente, a amostra é preparada por 
meio de técnicas de digestão, tais como, fusão ou dissolução ácida. Elas levam a uma diluição da concentração 
do analito na amostra (na forma final), ocasionando perda em sensibilidade no procedimento analítico, além 
de induzir riscos de contaminação quando não são utilizados reagentes químicos de alta pureza.

Dentre todas as operações analíticas, a etapa de pré-tratamento das amostras é a mais crítica.
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Em geral, é nessa etapa que se cometem mais erros, que se consome mais tempo e de maior custo. Um 
procedimento de digestão de uma amostra deve apresentar: simplicidade, rapidez, utilizar pequenos volumes 
de ácidos, permitir a dissolução de grande número de amostras e finalmente, produzir resultados precisos e 
exatos (COELHO, SANTOS e DUTRA, 2004).

Atualmente, é bem difundido o preparo de amostras assistido por microondas. Existem dois tipos de fornos 
de microondas que são empregados em laboratório para preparo de amostras: os que utilizam frascos 
fechados a pressões elevadas e os de frascos abertos a pressão atmosférica. Nos sistemas de frascos fechados 
a energia das microondas é dispersada por toda a cavidade, enquanto nos sistemas abertos a energia é 
focalizada na parte do frasco de decomposição contendo a amostra (Mingorance, Pérez-Vazquez e Lachica, 
1993; Krushevska, Barnes e Amarasiriwaradena, 1993). Em ambos os sistemas, o tempo de decomposição 
e os riscos ao operador são bastante minimizados. Abu-Samra e colaboradores (1975) foram os primeiros a 
descrever o uso de um forno de microondas para dissolução de amostras.

Outra alternativa para o preparo de amostras é através da técnica de amostragem direta de suspensões, 
na qual a determinação do analito é realizada diretamente. Esta técnica, originalmente empregada por 
Brady e colaboradores (1974), oferece algumas vantagens quando comparada às técnicas convencionais 
de solubilização de amostras (Arruda, Gallego e Valcárcel, 1995; Magalhães e Arruda, 1998). As principais 
vantagens são minimização dos riscos de contaminações e/ou perdas do analito durante o preparo da 
amostra. Além disso, menores quantidades de reagentes são empregadas tornando a análise mais rápida. 
Por isso, a técnica das suspensões tem sido usada com sucesso para a análise de vários materiais.

2.2. O Gengibre e suas Características

O gengibre (Zingiber officinale Roscoe) é uma planta herbácea, Fig. (1), composta por rizoma e parte 
aérea. O gênero Zingiber apresenta em torno de 85 espécies. O nome deste gênero em estudo origina-
se do sânscrito e refere-se às protuberâncias em forma de “chifres” encontradas nos rizomas. O rizoma é 
formado por ramificações horizontais (dedos), palmadas, carnosas e pouco fibrosas. É a parte comercial da 
planta (Silvestrini et al, 1996; Gonzaga e Rodrigues, 2001). O rizoma é geralmente articulado formado por 
tubérculos ovoides, rugosos e prensados uns contra os outros (Gonzaga e Rodrigues, 2001). A parte aérea 
é formada por caules articulados eretos, de 30 a 150 cm de altura, com folhas grandes lanceoladas, com 
ramificações, distintamente dispostas, com larga bainha na base que envolve o caule. O gengibre possui 
também inflorescências que são sustentadas por caules eretos, com cerca de 20 cm de altura, sendo a 
inflorescência terminal uma espiga ovoide composta de brácteas que protegem as flores (SILVESTRINI et al, 
1996).
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Figura 1 – Planta do Gengibre (Zingiber officinale)

Fonte: Lúcio, 2010, p. 110

É amplamente utilizado como tempero, além, de ser consumido com intuito medicinal, contra reumatismo, 
constipação, doenças do sistema nervoso, gengivite, asma e dor de dente, dentre outros. Entre os muitos 
componentes presentes no gengibre temos os monoterpenóides, sesquiterpenóides e gingerol, que são uma 
série homóloga de fenóis (ALI, 2008; BRYER et al, 2005).

3. Metodologia e Procedimentos

A escolha deste produto para o estudo justifica-se pelo fato de ser uma planta bastante utilizada pela 
indústria de alimentos e amplamente empregada com intuito medicinal; por possuir características orgânicas 
adaptadas a toda cadeia de valores envolvida e, consequentemente, servir de base para as diversas indústrias 
na identificação das vantagens e desvantagens encontradas nas diferentes técnicas de preparo de amostras. 
Vale destacar, também, a preocupação do sistema de produção industrial em adequar-se aos novos padrões 
de consumo, bem como definir uma estratégia que possibilite alcançar vantagens competitivas frente aos 
concorrentes diante de um mercado globalizado.

A utilização correta da melhor técnica de preparo de amostras empregado na indústria contribui diretamente 
ao sistema de gestão estratégico industrial por proporcionar mais eficácia, redução de custos e atendimento 
às legislações nacionais e internacionais de vigilância sanitária, quando se trata da comercialização de 
produtos alimentícios ou medicinais como o gengibre.

3.1. Procedimentos e Métodos de Análise

A Engenharia de Processos é, justamente, a área da Engenharia de Produção que surgiu da necessidade de 
sistematizar o projeto de processos. Um conjunto de procedimentos simples, e até mesmo lúdicos, originados 
na Engenharia de Sistemas e na Inteligência Artificial, veio potencializar o conhecimento sobre técnicas de 
preparo de amostras. Ela pode ser executada com maior rapidez, maior segurança e menor custo, resultando 
em processos mais econômicos, seguros e ambientalmente integrados.
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O método de preparo de amostras é posto como um problema complexo de engenharia que abriga um projeto 
integrado de equipamentos e métodos. Em seguida, o problema é decomposto em suas etapas lógicas e as 
ferramentas utilizadas na sua resolução são descritas sistematicamente. Finalmente, é delineada a estrutura 
que norteia o desenrolar do tema, no decorrer de todo o trabalho.

3.2. Materiais e Métodos

A comparação de procedimentos analíticos para preparo de amostras de gengibre “in natura” é apresentada 
visando à determinação de ferro e zinco por espectrometria de absorção atômica por chama. Os procedimentos 
utilizados foram baseados no emprego da técnica por radiação de microondas, digestão em bloco digestor 
e amostragem direta por suspensões. Os três métodos foram comparados. As determinações de ferro e 
zinco foram feitas por espectrometria de absorção atômica por chama (FAAS) utilizando o equipamento 
Espectrômetro de Absorção Atômica Perkin-Elmer, modelo AAnalyst 200, equipado com sistema de correção 
de fundo por lâmpada de deutério, Norwalk, CT, EUA. Espectrômetro de Absorção Atômica VARIAN, modelo 
AA240FS, equipamento com sistema de correção de fundo por lâmpada de deutério (Mulgrave, Austrália) e 
Lâmpadas de cátodo oco para Cu, Fe,Mn, Zn, Perkin-Elmer, Norwalk, CT, EUA.

Os parâmetros instrumentais utilizados para a determinação dos elementos ferro (Fe) e zinco (Zn) por FAAS 
são mostrados na Tab. (1). Todas as medidas seguem as recomendações do fabricante, sendo ajustada a 
altura da fenda e o fluxo das amostras.

3.2.1. Amostras, Reagentes e Soluções

A amostra de gengibre “in natura” utilizada neste trabalho foi adquirida do laboratório de Química Analítica da 
UFMG, Belo Horizonte, MG. A amostra já previamente seca e submetida ao processo de moagem em moinho 
criogênico, com tamanho de partícula inferior a 63 μm, foi obtida para a realização dos procedimentos de 
preparo da amostra.

Todas as soluções foram preparadas com reagentes químicos; ácido nítrico, HNO3, e o peróxido, H2O2, utilizados 
para as digestões das amostras de grau analítico e água destilada de alta pureza previamente purificada em 
Purificador de água Milli-Q®, Millipore, modelo Direct-Q 3, Water Purification System, Ma, EUA.
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As soluções analíticas de referência foram preparadas por diluição adequada de soluções padrão. Estas soluções 
foram preparadas em ácido nítrico de concentração final de 0,01 mol L-1. A solução de HNO3 0,01 mol L-1 foi 
utilizada como branco analítico. Todas as soluções foram preparadas utilizando água destilada de alta pureza.

3.2.2. Instrumentação para Digestão das Amostras

Foram utilizados bloco digestor marca Quimis com faixa de aquecimento de 50 ºC a 450 ºC e tensão de 
220 volts, tubos Pirex® - México Nº 9820, Pipeta de capacidade 10 ml e Tubo de centrífuga marca Corning 
de 50 ml. Um forno fechado assistido por microondas da Milestone, camisa de alumina Modelo ETHOS 1, 
capacidade para 10 frascos de digestão em carrossel de alta pressão posicionados na cavidade do forno. Os 
frascos de digestão utilizados são de PFA (Fluoropláticos) com capacidade de 120 ml. O forno possui sensor 
de temperatura, mas não tem visor que permita o acompanhamento da reação. Na técnica de ultrassom um 
aparelho Sonics Vibra Cell, tempo 3 minutos com pulso 2:1 (2 minutos de sonicação) e amplitude 50% e tubos 
Pirex®, foi utilizado.

3.2.3. Procedimentos Experimentais

Os procedimentos de preparo da digestão das amostras foram realizados em cinco amostras e dois brancos para 
se ter uma leitura dos dados com maior confiabilidade. O branco significa fazer os mesmos testes utilizando 
frascos que contenham somente os agentes de diluição, isto é, livres da matéria que será investigada. Este 
procedimento garante ao analista verificar se possui algum tipo de contaminação que possa comprometer os 
resultados das análises.

A amostra digerida para os frascos Corning de capacidade 50 ml e avolume a amostra até 25 ml com água 
destilada de alta pureza e adicione 4 ml de ácido nítrico (HNO3). As soluções ficam armazenadas nos tubos 
de centrífuga aferidos e, após, 24 horas de repouso e resfriamento, Fe e Zn são determinados por FAAS.

Na Tabela (2) seguem os valores das massas da amostra de gengibre pesadas, em miligramas, para o preparo 
de amostras no bloco digestor. Foram preparados 7 frascos com amostras, sendo: cinco com material 
(gengibre) e dois frascos contendo somente o agente de diluição
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O procedimento para o preparo das amostras pelo método convencional, bloco digestor, está descrito no 
fluxograma da Fig. (2).

Figura 2 – Fluxograma simplificado do preparo da amostra em bloco digestor

Para a digestão das amostras em forno assistido por microondas, Fig. (3), foi utilizado o seguinte programa 
de aquecimento: para a massa de 200 mg de gengibre, colocados no tubo próprio do microondas foram 
adicionados 5,0 ml de ácido nítrico (HNO3) concentrado, ficando em repouso por 10 min, logo após a 
estabilização, adicionou-se 1,0 ml de peróxido de hidrogênio (H2O2) e 2 ml de água destilada de alta pureza 
e, aplicou-se a potência gradativa com tempo de rampa de 10 minutos até atingir 650 W, mantendo-se neste 
patamar por 15min com temperatura de 180 °C e pressão de 35 bar. Após a estabilização da mistura pelo 
tempo de repouso, esta é levada ao forno microondas nas condições já citadas e sumarizadas na Tab. (3).



255

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 6, v.5, n.6, janeiro / dezembro de 2013
ISSN 2238-3220

Tabela 3 – Programa do forno de microondas para digestão da amostra de gengibre

Fonte: Os autores (2013)

Figura 3 – Forno microondas com cavidade, Milestone, Modelo ETHOS one

Após o procedimento de digestão das amostras estas são mantidas por mais 60 min. até o total resfriamento. 
Após esse procedimento as soluções límpidas são avolumadas a 15 ml com água destilada de alta pureza. 
As soluções foram armazenadas em frascos de PFA e, Fe e Zn determinados por FAAS. A Fig. (4) mostra 
o fluxograma do procedimento usado para o preparo das amostras utilizando a técnica por radiação de 
microondas.

Na Tabela (4) são mostrados os valores das massas da amostra de gengibre medidas (pesadas), em miligramas, 
para o preparo de amostras no microondas.

Tabela 4 - Massa de gengibre para digestão no microondas

Fonte: Os autores (2013)
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Figura 4 – Fluxograma simplificado do preparo de amostras para radiação de mricroondas

Fonte: Os autores (2013)

Na Tabela (5) são mostrados os valores das massas da amostra de gengibre medidas (pesadas), em miligramas, 
para o preparo de amostras por suspensão.

Fonte: Os autores (2013)

A Figura (5) mostra o fluxograma do procedimento usado para o preparo das amostras utilizando a técnica de 
suspensão/ultrassom.

Fonte: Os autores (2013)
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Nesta seção foram delineados os procedimentos de forma sistematizada para a realização experimental do 
preparo de amostras dentro das técnicas adequadas à análise quantitativa e qualitativa de compostos, no 
que tange à digestão de amostras orgânicas. A seção seguinte trará de forma objetiva e analítica os resultados 
e discussões a despeito das técnicas utilizadas na digestão de amostras de gengibre “in natura”.

4. Resultados e Discussões

Foram feitas comparações dos resultados obtidos utilizando os procedimentos de preparo de amostras de 
gengibre que utilizam as técnicas de digestão em bloco digestor, radiação de microondas e análise direta por 
suspensões com ultrassom, visando à determinação de ferro e zinco por espectrometria de absorção atômica 
por chama (FAAS). Na Tab. (6), estão apresentados os valores obtidos para os elementos determinados em 
cinco amostras de gengibre utilizando os procedimentos propostos.

Fonte: Os autores (2013)

Analisando os dados, nota-se que os valores de Fe foram menores quando o procedimento de ultrassom 
foi empregado, resultado já esperado para o Fe em função do ácido de diluição (HNO3) utilizado não ser 
o mais adequado pela dificuldade de desprendimento deste metal da matriz. Já o Zn estes valores foram 
menores quando utilizou o procedimento do bloco digestor. Foi observado, também, que o procedimento 
com microondas é o que apresenta menor coeficiente de variação (CV), uma medida relativa de dispersão 
que indica o grau de concentração em torno da média. Com valores de 2,8% para o Fe e 1,3% para o Zn. Esses 
valores mostram a homogeneidade do procedimento por microondas.

O Gráfico (1) mostra a dispersão entre os valores médios das concentrações do Fe e Zn nos três procedimentos. 
Foi observado que para o Fe os procedimentos de microondas e bloco digestor apresentam uma média de 
concentração na amostra com valores altos e, o procedimento de ultrassom apresenta valor de concentração 
baixo com uma variação grande em relação aos valores encontrados nos demais procedimentos. O Zn apresentou 
homogeneidade entre os três procedimentos, com dispersão entre os valores, não muito significativas.
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Fonte: Os autores (2013)

As médias foram comparadas. Em se tratando de três procedimentos distintos as amostras são independentes. 
O interesse é verificar simplesmente se há diferença entre as médias dos três procedimentos: em qualquer 
direção. O teste de normalidade Anderson-Darling foi aplicado para todos os resultados de teor de ferro e 
zinco para os três procedimentos (US, MW e BD).

Em todos eles o P-valor foi superior ao nível de significância (0,05), logo a hipótese nula H0 não é rejeitada e 
os dados seguem uma distribuição normal.

O teste de homogeneidade de variâncias também foi realizado e os P-valores do teste de Levene tanto 
para Fe quanto para Zn ficaram acima de 0,05, logo H0 não é rejeitada e assume-se que as variâncias são 
homocedásticas.

A distribuição normal dos dados e a homogeneidade de variâncias permite a utilização de ANOVA (análise de 
variância) para comparação das médias entre as três técnicas. Como trata-se de comparações múltiplas, foi 
usado o teste de Tukey.

O teste de Tukey mostrou que para o analito Zn não há diferença significativa entre os resultados das três 
técnicas (com 95% de confiança). Logo a decisão de qual técnica a ser usada é por uma decisão estratégica 
da gerência industrial. Já para o Fe, o teste de Tukey mostrou que a técnica US difere das demais (MW e BD). 
Já essas últimas não diferem entre si dentro do intervalo de confiança de 95%. Logo, a técnica US deve ser 
descartada para ferro. 
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A escolha entre MW ou BD para esse analito deve ser com vistas ao procedimento que proporcionará menor 
custo, maior produtividade e que não representará um gargalo no fluxo da produção evitando estoques em 
processo, principalmente, quando se tratar de produção em batelada.

5. Considerações Finais

Assim, rejeita-se H0 a 5% de significância para o elemento Fe e para o Zn não rejeita H0 a 5% de significância, isto 
é, as médias das concentrações para o Fe são diferentes e, para o Zn são iguais nos três procedimentos. Logo, 
conclui-se com 95% de confiança que há diferença entre as concentrações médias nos três procedimentos 
para determinação do Fe, e para o Zn não há diferença. É recomendável que a decisão de algum método para 
determinação de Fe ou Zn esteja complacente com o nível de confiança necessário no processo.

Dos procedimentos estabelecidos para a preparação das amostras de gengibre “in natura” para determinação 
de Fe e Zn, a amostragem direta por suspensão com procedimento de ultrassom pode ser recomendada para 
diminuir o tempo gasto no preparo de amostras em procedimentos analíticos para determinação de Zn, mas 
para determinação de Fe, os resultados mostraram que não é o método mais eficaz.

A técnica por radiação de microondas apresentou simplicidade, precisão, custo e facilidade de operação, 
bem como, valores de concentração homogêneos e satisfatórios para amostra. A técnica de bloco digestor 
também é um método de baixo custo para a determinação de Fe e Zn em gengibre “in natura”, porém, em 
relação ao microondas apresenta uma variância da concentração em torno da média, mais acentuada, e 
exige maior tempo de preparação que os demais métodos.

Dentre as principais vantagens da utilização do forno microondas no tratamento de amostras em relação aos 
procedimentos convencionais destaca-se a redução do volume de reagentes e resíduos gerados, diminuição 
no tempo gasto na etapa de preparo e minimização de contaminação e perdas de analito. Essas características 
possibilitam melhorar a exatidão e precisão dos resultados obtidos. É plausível que estes mesmos métodos 
sejam realizados utilizando outros ácidos de diluição para se ter uma decisão mais acertada a respeito do 
método e do elemento a determinar.

Os resultados conduzem ao procedimento de microondas como mais atrativo, mais rápido e que gera resultados 
mais confiáveis que a digestão por ultrassom e bloco digestor, que ainda são adotados em laboratórios nos 
processos de produção industrial. Contudo, por uma decisão estratégica, com foco na qualidade e redução 
de custos industriais, esta técnica de preparo de amostras, demonstra-se eficaz para estar inserida no fluxo 
produtivo, contribuindo de forma contundente para a otimização de custos e tempo dos processos.
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IV- COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA COMO FERRAMENTA NA TOMADA DE DECISÃO: ESTUDO 
DE CASO EM UMA CONCESSIONÁRIA AUTOMOTIVA LINHA LEVE BH/MG 

Anderson A. Rincon; Marconi Lacerda Pires; Paulo Marcelo Villani8; Raquel Ferreira Souza;  

Wilson Luigi Silva9 

(CONVIBRA, 2013 & PUBLICAÇÕES SENAC, 2013)

RESUMO

 

A comunicação estratégica é uma ferramenta na tomada de decisão. O objetivo cerne desta pesquisa é apontar as semelhanças 
existentes no discurso dos colaboradores de uma concessionária de automóveis linha leve, em relação ao processo de tomada 
de decisão, pelos mesmos na prática profissional, bem como das suas limitações. Para tanto, foi aplicado um questionário aos 
colaboradores, sem distinção hierárquica, que aborda o processo comunicativo entre eles, as formas de circulação das informações, 
além de mensurar a autonomia desses indivíduos na tomada de decisão. A pesquisa em questão se classifica como exploratória, 
sendo um estudo de caso realizado em uma concessionária de automóveis localizada em Belo Horizonte/MG, enriquecida com 
referências que tratam de forma legítima a temática. Os resultados apontaram uma divergência enorme quanto às informações 
que circulam na empresa pesquisada, além de ficar evidente que os colaboradores não se percebem como parte do processo de 
tomada de decisão, além de haver muitas falhas na comunicação, poucos momentos de aprimoramento da comunicação, entre 
outros, demonstrando ser urgente e necessária uma reengenharia das ferramentas e processos comunicativos da organização 
estudada. 

Palavras-chave: Comunicação estratégica. Tomada de decisão. Concessionária de automóveis. 

1 Introdução 

Informação não se trata necessariamente de conhecimento, modo outro se trata de um processo de 
mediação, que pressupõe o tratamento, a manipulação e o processamento dos dados para a geração do 
conhecimento. Entretanto, o que se observa é uma queima de etapas no processo de comunicação, uma 
vez que ela preconcebe que a informação trata-se do mesmo que conhecimento, o que gera, desse modo, 
problemas de compreensão. Esses problemas se devem ao fato de não se percorrer o trajeto lógico do 
discurso comunicativo, gerando ruídos em todas as esferas. Diante disso, é importante que as organizações 
estruturem mecanismos de comunicação específicos para as suas práticas, sendo, pois, parte da cultura 
organizacional de cada qual.

8  Discentes do curso de Engenharia de Agrimensura e Engenharia de  Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
9  Docentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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A comunicação estratégica é um tema recorrente nas organizações. O enfoque nessa temática se dá porque, 
apesar de as organizações perceberem tal como a solução de muitos dos problemas oriundos de falhas 
de comunicação, é muito difícil encontrar onde o erro acontece, isto é, onde é necessário aprimorar a 
comunicação e quais ferramentas deverão ser utilizadas para tal. Dessa forma, o aprimoramento da teia 
comunicacional deve ser pensado estrategicamente, de forma a abranger todos os níveis da organização, 
desde o nível operacional até o nível gerencial. 

Para que haja uma rede comunicacional eficiente em uma organização, é necessário observar alguns 
elementos, a saber: o ordenamento das informações; o campo de comunicação (onde se constrói e circulam 
as informações); o lugar da interação; a promoção de uma rede de relacionamentos que se concretiza 
com o envolvimento de todos; os canais de conversação contínua da organização e seus atores ideais; o 
significado e a difusão das informações organizacionais; o gerenciador dos relacionamentos da organização 
aliado ao poder decisório; a gestão do fluxo de informações e, por fim, a busca contínua de um caminho de 
entendimento e aceitação das diferenças, de forma que, todos os atores envolvidos foquem em um objetivo 
apenas, que seja comum à organização. 

É importante ressaltar que a comunicação pode acontecer de forma direta ou indireta dentro de uma 
organização, sendo pessoal, quando o receptor tem a oportunidade de responder ao emissor diretamente, 
seja face a face ou por telefone, e-mail, outros; e impessoal, quando é oriunda de mídia impressa, televisiva, 
radiofônica e visual, como outdoor, cartaz ou pôster. 

Tendo em vista a importância de se desenvolver estratégias de comunicação, bem como o gerenciamento 
de ferramentas de interação dentro das organizações, o objetivo principal desse trabalho é, a partir de uma 
pesquisa de campo realizada em uma concessionária1 de automóveis, localizada em Belo Horizonte/MG, 
apontar os tópicos semelhantes existentes no discurso dos respondentes quanto à autonomia e liberdade para 
se tomar decisões na prática profissional, além do papel da comunicação estratégica para o aprimoramento 
dos processos de tomada de decisão, a partir da aplicação de questionário. 

Assim, como o processo comunicativo influencia na tomada de decisão pressupondo que haja ruídos entre 
os níveis hierárquicos e seus colaboradores?

2 Referencial Teórico 

2.1 Informação 

Entende-se por informação o tratamento, a manipulação e o processamento de dados. A mesma acontece 
em três níveis: estratégico, tático e operacional. Nestas três esferas há ruídos entre si e entre os níveis. 
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De acordo com Laudon & Laudon (1996) apud Rosini & Palmisano (2006),para que não haja ruídos ou perda 
das informações na transmissão, a mesma deve ser adequada ao nível hierárquico ao qual se destina. 

Independente do nível hierárquico, a informação é utilizada por toda a empresa e em qualquer instância, 
produz ruídos, tanto no nível mais baixo como no mais alto da organização. 

2.2 Comunicação estratégica 

A comunicação dita estratégica tem uma definição bem ampla, mas basicamente pode ser apontada como a 
ferramenta principal para se alinhar planejamento, desenvolvimento e implantação de processos, em busca 
de um objetivo comum. É aí que se faz a interação entre os recursos humanos e a organização como um todo, 
promovendo a interação entre as partes. 

Essa ferramenta é muito utilizada para ordenar as ações organizacionais, de modo a associar a produção em 
si (OLIVEIRA, 2003). Quando ligada ao poder decisório de uma organização, é de grande utilidade na busca 
de soluções e no debate sobre os problemas que surgem a partir das demandas e expectativas dos grupos 
relacionados ao processo, conforme apontam Mintzberg (2003) e Galerani (2006). 

Para Davenport (2003), esse tipo de comunicação, quando utilizada não apenas no fluxo informativo vertical, 
mas também no horizontal, pode exercer uma influência muito positiva no ambiente da empresa mesmo 
que informal, no caso das trocas de informações entre colegas de um mesmo nível hierárquico, torna menos 
rígida a necessidade de se comunicar através de métodos pré-definidos, como reuniões com datas marcadas, 
facilitando, dessa forma, o compartilhamento de ideias e soluções para determinada demanda.

2.3 Estrutura e funcionamento da comunicação organizacional 

As definições de estrutura e funcionamento dos tipos de autoridade comuns nas organizações mostradas a 
seguir são classificações apresentadas por Mintzberg (2003). 

a)Fluxo da autoridade formal - No fluxo de autoridade formal o poder desce a estrutura, seguindo o padrão 
de autoridade topo para base, compactuando a forma estrutural Simples.

 

b) Fluxo de atividade regulamentada - Já o fluxo de atividade regulamentada dá maior ênfase à padronização, 
balanceia as informações que descem dos comandos principais e circulam a organização, controla o núcleo 
operacional que vai processá-las e distribui de forma sistemática e organizada, para a movimentação da 
comunicação nos setores gerenciais e da assessoria, que vão fomentar as tomadas de decisões e darão 
o retorno da informação já trabalhada para o nível hierárquico superior de poder. Aqui, a comunicação é 
entendida como formal. 
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c) Fluxo de comunicação informal - A comunicação informal ocorre por um ajustamento mútuo na coordenação. 
Basicamente, funciona como as atuais redes sociais, que implicam a comunicação paralela e simultânea ao 
processo formal. Vem de centros não oficiais que adéquam o conhecimento tácito organizacional ao formal, 
sendo uma rede rica de informações, que contorna os meios tradicionais de autoridade e regulamentação. 
No entanto, ressaltamos que é um fluxo orgânico de alta complexidade, se comparado aos primeiros. 

d) Conjunto de constelações de trabalho - O conjunto de constelações de trabalho ocorre através de 
agregações de grupos por empatia e espertizes, a título de melhor desempenho no processamento da 
informação empresarial e resolução do trabalho. Funciona de modo quase independente, porém com 
tomadas de decisão, às vezes distintas, para, de fato, suprirem as necessidades de cada constelação em si. É 
bastante comum no fluxo de comunicação organizacional de empresas de manufatura ou trabalho artesanal. 

e) Fluxo de um processo de decisão Ad Hoc - É composto de um fluxo de decisão ordenado, que vai de 
uma extremidade à outra da hierarquia. Normalmente, o fluxo comunicativo e desprendimento do trabalho 
partem de um input externo que demandará a reconfiguração dos processos e adaptação de cada nível para a 
formulação e atendimento do resultado que este input gerou. De forma mútua, o ordenamento comunicativo 
segue os passos até fechar o ciclo, para que o output atenda às requisições de uma demanda. 

2.4 A informação como ferramenta estratégica na tomada de decisão 

A empresa intimamente ligada à tecnologia da informação sai na frente quando o assunto é comunicação 
estratégica. Serviços eletrônicos que interligam essas empresas a fornecedores e clientes reduzem 
drasticamente custos que envolvem transição de pedidos entre eles, reduzem tempo na aquisição de peças 
e serviços e, principalmente, otimiza o gerenciamento de estoque e logística, assim como na tomada de 
decisão, ou seja, é um meio facilitador na comunicação entre esses setores e colaboradores. 

McFarlan (1984) afirma que outra grande vantagem da comunicação estratégica é a de se colocar à frente 
dos seus concorrentes, já que, com uma comunicação fluindo de forma mais eficiente, as demais empresas 
perderão muito tempo tentando acompanhar essa dinâmica, e quando conseguirem, a empresa que primeiro 
apostou na estratégia da comunicação eficiente já terá se estabelecido no mercado, de forma que seus 
clientes dificilmente vão querer trocá-la. 

Essa evolução da comunicação faz com que a informação esteja disponível a todos e a qualquer momento 
quando for requisitada. Quando um cliente tem a oportunidade de checar, por exemplo, o andamento de 
seu pedido junto a um fornecedor, ou ainda, um colaborador pode tomar a decisão de dar um desconto ou 
autorizar um processo, sem que para isso precise analisar pastas de pedidos e notas ou realizar ligações que 
gastariam horas, num mínimo espaço de tempo, eles terão condições de traçar uma estratégia mais eficiente 
para a sua organização, produzir de forma mais econômica e ter mais segurança nas suas tomadas de decisão. 
Para tanto, Foina (2006) afirma que primeiro deve haver a “troca eficiente de informação internamente, 
desde a alta direção da empresa até sua base operacional”, para que isso possa ser refletido externamente. 
Isso significa que da torre à base, os profissionais devem ter os mesmos objetivos e metas. 
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É importante dizer que independente da ferramenta ou abordagem utilizada, o fator humano é primordial na 
hora de se implementar técnicas de informação estratégica. Para que as informações tramitem sem ruídos, 
é importante que se tenha um responsável pelo seu fornecimento – um gerenciador, que responderá por 
sua qualidade e pontualidade, além de avaliar o quanto ela é importante e a rapidez com que ela deve ser 
divulgada. Para Davenport (2003), “boa tecnologia não se traduz necessariamente em boa informação”. Isso 
deve ser  levado em conta tanto numa decisão do departamento de marketing, sobre qual estratégia deve 
ser adotada na divulgação de um novo produto, quanto na linha de produção, sobre qual funcionário deve 
substituir o colega que sairá de férias no mês seguinte. 

Fica clara, então, a importância de se desenvolver estratégias de comunicação que interliguem setores e 
lugares em uma organização, pois tudo funciona como, de fato, um grande organismo vivo. O ordenamento 
dessas informações, tangendo suas vertentes, através dos meios da comunicação formal outrora informal, 
orienta a tomada de decisão e, quanto mais praticado, mais se torna uma ferramenta de grande utilidade no 
dia a dia, gerando nos colaboradores segurança ao tomar decisões. A segurança, neste sentido, passa pela 
liberdade de se escolher o que é melhor naquele momento, seja em uma negociação, seja em uma linha de 
produção, bem como pela autonomia, que vai além da escolha, fazendo com que essa escolha vire realidade. 
É importante ressaltar que somente colaboradores preparados, bem informados e que conhecem a dinâmica 
da organização são capazes de exercer liberdade e autonomia na prática profissional. 

No domínio da comunicação estratégica nas corporações, considerando os locais e meios formais encontram-
se pontos importantes, como o amplo alcance das informações, a padronização e sistematização, facilitando 
a retomada do conteúdo quando na recuperação e/ou armazenamento da informação, de forma que evite 
redundância e desatualização dos resultados, devido ao cuidado prévio na construção e veiculação da 
formalidade em si, conforme visão de Le Coadic (1996) e Targino (2000). Fato esse que, na visão destes 
autores, contrasta com os meios de comunicação informais, em que a transferência dos dados informativos 
ocorre de pessoa a pessoa, com maior agilidade de atualização, em um impacto menor em custo para 
seu próprio fomento, tangendo ainda uma rápida veiculação na concepção da participação direta de seus 
emissores. 

Hoje, as empresas buscam a medida certa para equilibrar essas vertentes, visando alcançar as melhores 
práticas, quando na comunicação formal em seus canais oficiais, pelos artifícios em mídias diversas, que vão 
desde os suportes impressos até os meios digitais mais eficientes, zelando ao todo, como descrito, do conteúdo 
de forma racional, e quando também de forma estratégica, buscando equilibrar o uso das ferramentas atuais 
de comunicação (além dos meios de suportes impressos, os digitais em viés das mídias sociais, blogs, portais 
especializados, intranet, outros, para influenciar de maneira dinâmica o modo de pensar e conduzir seus 
clientes (tanto internos quanto externos).

3 Metodologia 

A pesquisa se classifica como exploratória, sendo composta por parte teórica, para aprofundar a discussão 
da temática e parte de campo, realizada em uma concessionária de automóveis, localizada na cidade de Belo 
Horizonte - Minas Gerais. 

O universo amostral da pesquisa consistiu em 18 questionários respondidos dos 54 questionários que 
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foram distribuídos pelos pesquisadores, na concessionária estudada. Ressaltando que foi dada a opção aos 
colaboradores de não responder, além de não ter sido feita distinção entre nível operacional e nível gerencial, 
a pedido da própria empresa2. 

4 Resultados e Discussão 

Para a pesquisa foram realizadas três visitas à empresa estudada: a primeira com o objetivo de conseguir 
permissão para aplicar o questionário; a segunda, com o intuito de entregar os questionários à pessoa 
responsável pela aplicação e a terceira, para buscar os questionários respondidos. Essas etapas de campo 
foram realizadas entre os meses 04 e 06/2012. 

O questionário aplicado contém nove (09) perguntas sobre as variadas formas de comunicação realizadas na 
empresa, relacionadas tanto à comunicação formal e como à informal, além da forma como os colaboradores 
se percebem como parte ativa da organização, quanto ao seu papel e a influência exercida na tomada de 
decisão. 

4.1 Resultados 

A seguir, os resultados extraídos dos questionários, no gráfico 1:

Gráfico 1 - Resultados dos Questionários.
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QUADRO 1 - Frequência de reuniões.

A comunicação estratégica é uma ferramenta fundamental para os resultados das organizações, mas, se 
mal aplicada, pode se tornar um grande problema para as mesmas. Isso ficou claro em nossa pesquisa, 
que apresentou inúmeras contradições acerca das respostas, ou ainda desconhecimento de questões 
fundamentais à empresa por parte de seus colaboradores, quanto ao papel e a influência que os mesmos 
exercem na tomada de decisão. 

A análise dos resultados apurados pelo questionário será apresentada a partir do agrupamento de informações 
colhidas nos questionários, temas relacionados e contraste entre as perguntas feitas e as respostas obtidas. 

4.2 Missão da empresa, clareza, precisão das informações e frequência de reuniões 

No primeiro momento do questionário buscou-se avaliar se o colaborador da empresa conhece a missão 
da mesma, considerando que esta informação é primordial a qualquer prática profissional dentro de uma 
organização, porque aponta para as metas e os objetivos globais da organização. 

Nessa questão obteve-se as seguintes respostas: 56% são conhecedores da missão e 44% dos entrevistados 
não conheciam a mesma. Essa pergunta se relacionava diretamente a outras duas que visavam saber a 
frequência de reuniões, clareza e precisão da comunicação por parte da chefia e se há informativos internos. 

Nessas interrogações, obtivemos os seguintes resultados: quanto à frequência das reuniões, houve bastante 
conflito nas respostas, sendo: 11% diariamente, 6% semanalmente, 22% mensalmente, 28% anualmente, 
22% nunca, 11% sem respostas. No que se refere à interrogação sobre a precisão e clareza das informações 
por parte da chefia, obtivemos as seguintes respostas 72% sim, há clareza e 28% não, não há clareza. Já na 
questão sobre a existência de informativos internos, obtivemos 100% de respostas positivas. 

Houve concordância no que se refere à existência de informativos internos e à clareza das informações por 
parte da chefia, no entanto existiram também ruídos na comunicação, uma vez que 44% dos colaboradores 
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entrevistados disseram não conhecer a missão da empresa, sendo essa a informação que, certamente sinaliza 
o objetivo comum da empresa. 

Quanto às reuniões, houve de forma semelhante grande discrepância em relação às respostas sobre a sua 
frequência (cerca de 83% dos respondentes). O objetivo da realização reuniões é estreitar os canais de 
comunicação entre os níveis hierárquicos e entre os colaboradores, sendo uma das formas mais diretas e 
formais de comunicação nas organizações. Nesse sentido, a realização de reuniões sem um foco global cria 
ruídos, ao invés de minimizá-los.

 

4.3 Papel e influência dos colaboradores nas tomadas de decisão 

O papel dos colaboradores nesse processo de comunicação demonstrou uma influência sobre a vertente 
decisória, às vezes, de maneira positiva, outras negativa. A falta ou excesso de liberdade ao se tomar decisões, 
sem a devida padronização, gera transtornos à organização, de forma que, havendo descentralização em 
cada nível, sem comprometimento e coesão, cria-se sérios problemas à empresa. 

A primeira interrogação visava saber sobre a autonomia que o colaborador tem nas tomadas de decisão, tendo 
obtido os seguintes resultados: 83% sim, tenho autonomia e 17% não, não tenho. Já na interrogação sobre 
autonomia nas práticas profissionais, obteve-se 94% sim e 6% não, o que já apresentou certa divergência, 
tendo em vista que as duas questões trazem a mesma informação. No que se refere à liberdade na empresa, 
obteve-se o seguinte resultado: 72% sim e 28% não, o que corrobora a discussão anterior sobre as divergências 
das respostas. Já na interrogação sobre a participação dos colaboradores na construção das práticas na 
empresa, obtivemos os seguintes resultados: 56% sim e 44% não, o que demonstra inteira desarticulação com 
as respostas anteriores, uma vez que se há autonomia e liberdade por parte do colaborador, há participação 
efetiva nas práticas da empresa. 

Percebeu-se duas hipóteses que possivelmente explicam as diferenças nas respostas obtidas, sendo a não 
compreensão dos colaboradores sobre as questões apresentadas no questionário, ou ainda que realmente 
os respondentes desconhecem até que ponto podem ou não tomar decisões e participar efetivamente das 
decisões da organização, com autonomia e liberdade. 

Quando o colaborador conhece o seu papel na organização, produz melhor, com mais eficiência. Informações 
desencontradas ou falta de autonomia geram gastos para as empresas, uma vez que exige mais tempo na 
realização dos processos, seja na busca de informações ou no esclarecimento de dúvidas, ou na perda de 
oportunidades por falta de autonomia nos momentos de negociação. 

Ficou claro que na empresa pesquisada há queima de etapas no processo de comunicação, uma vez que é 
pressuposto que algumas informações já são conhecidas e praticadas pelos colaboradores, mas que, quando 
questionados, ficou evidente que estão claras, tampouco participam da prática dos mesmos. 

4.4 Perfil da empresa observado pela pesquisa 
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A partir da análise, o perfil comunicacional da empresa pesquisada se classifica como fluxo de autoridade 
formal, por apresentar uma estrutura simples em seu funcionamento, que contém apenas duas divisões de 
trabalho: gerencial e operacional. 

Tal perfil se mostra simplório, o que deveria atender, habitualmente, a empresas pequenas, que não 
demandam maior complexidade em seus processos, o que não é o caso da empresa pesquisada, pelo número 
de colaboradores (54) e por seus vários setores (peças, serviços, carros novos, carros usados, oficina etc3). 
Exatamente por partilhar de vários setores e níveis hierárquicos circulando entre eles é que se faz necessária 
a adequação das informações para cada nível. Nesse sentido, é importante padronizar as informações.

Portanto, a pesquisa apontou para a necessidade de uma reestruturação no perfil da organização pesquisada, 
bem como na circulação das informações na mesma, visando seu funcionamento saudável. 

4.5 Contribuições à empresa 

A partir dos dados e do tratamento das informações colhidas, foi percebida uma falta de organização das 
informações circulantes na empresa, de forma que ficou claro para os pesquisadores que a mesma não dispõe 
de uma padronização na distribuição, difusão e troca de informações importantes à prática profissional. 

Um grupo organizacional alinhado nas informações conhece e busca um único objetivo e é esse alinhamento 
que o faz desenvolver suas atividades e processos de forma produtiva e eficiente. O que ficou claro através 
da pesquisa é que muitos colaboradores da empresa pesquisada desconhecem seu real papel na empresa, 
bem como o objetivo que deve ser perseguido pelo grupo, o que compromete bastante os resultados dos 
processos desenvolvidos na organização. 

A pesquisa apontou pontos de melhoria no processo comunicativo, para minimizar e administrar as falhas e 
faltas de informação. Seria uma boa saída escolher um disseminador por setor, que fosse responsável pelo 
fornecimento/disseminação das informações importantes da organização, a fim de ordenar e otimizar seu 
fluxo de informações. 

As pessoas responsáveis por disseminar as informações deveriam ser treinadas e capacitadas, primeiramente, 
de forma a multiplicar o objetivo global da empresa alinhado a cada estratégia setorial. 

A multiplicação das informações poderia contemplar tanto a comunicação formal “com reuniões periódicas 
devidamente informadas aos colaboradores, jornais ou informativos impressos internos (que já existem, 
porém não são usados estrategicamente), criação e acesso à intranet, e-mail corporativo, avisos ou quadros 
informativos, outros “na busca de solucionar o desconhecimento da missão da empresa, metas, objetivos 
comuns e setoriais, produtividade etc.; como a comunicação informal” com estreitamento de relações entre 



270

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 6, v.5, n.6, janeiro / dezembro de 2013
ISSN 2238-3220

setores, com uso de ligações telefônicas para rapidez na solução de problemas, páginas em redes sociais 
como fonte de estreitamento de relações, isto é, formas de fazer circular as informações sem demandar 
padrões rígidos dessa circulação. 

Outro aspecto interessante à empresa seria a realização de workshops, convenções e treinamentos, além da 
eleição de canais de comunicação contínuos sem nenhum ou de baixíssimo custo à empresa, como e-mail 
institucional, redes sociais, blogs, ligações telefônicas, SMS empresarial, entre outros. 

Inicialmente, seriam essas sugestões do grupo de pesquisa à empresa, que levariam a mesma ao seu 
desenvolvimento como Fluxo de Atividade Regulamentada com alguns traços de Fluxo de Comunicação 
Informal. Feito isto, a organização devia prosseguir na busca de melhorias da comunicação, num nível 
estratégico, para não voltar a ter problemas tão primários, como o da comunicação, em seus processos 
produtivos e serviços prestados.

 

É importante enfatizar que “uma das razões mais importantes para a produção de objetivos claros e estratégias 
é estabelecer uma direção comum para todos os envolvidos nos diferentes níveis e em diferentes papéis” na 
implementação e administração de serviços (STRAND & WALVE, 2010). 

5 Considerações Finais 

A fim de aprimorar o processo de comunicação dentro da empresa, antes de desenvolver qualquer processo 
de comunicação deve-se identificar os multiplicadores e capacitá-los, bem como padronizar as informações. 
Por esta razão, a publicidade interna de uma empresa deve ser feita como parte integrante da estratégia de 
informação dos departamentos, dando suporte a todos os níveis. 

Uma possível solução para os problemas de comunicação seria fazer uso de canais de informação, usar a 
linguagem correta, estabelecer uma comunicação contínua através de variados canais de comunicação, 
acompanhar e medir os impactos gerados por essas medidas. 

O essencial é o alinhamento do discurso entre os envolvidos e a constante prática e melhoria da comunicação, 
para que se atinja processos de produção e de prestação de serviços de patamar excelente. Com a 
implementação dessas novas práticas comunicativas espera-se que o processo comunicativo flua de forma 
mais clara e objetiva e possibilite eficiência nas decisões tomadas. Assim, pode-se obter uma imagem clara 
do que deve ser melhorado ou acrescentado. Lembrando que não existe regra que atenda a toda empresa, 
cada uma terá de desenvolver mecanismos de maturação empresarial conforme as suas necessidades. 
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V- PROPOSTA PARA O CONTROLE DE UTILIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO ÓLEO HIDRÁULICO UTILIZADO 
EM EQUIPAMENTOS DE UMA MINA SUBTERRÂNEA: ESTUDO DE CASO EM UMA MINERADORA

Silvania Maria Gomes de Oliveira; Daysiele Vanessa de Faria Silva; Cristiano Silva Gonçalves; David Elias 
Teixeira10; Jocilene Ferreira da Costa11 

(EMEPRO – IX ENCONTRO MINEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2013)

RESUMO

Empresas de mineração estão presentes na história brasileira, trazendo grandes benefícios socioeconômicos 
ao país. Apesar disto, as mesmas se utilizam de recursos não renováveis em seu processo produtivo e são 
potencialmente geradoras de diversos resíduos, dentre eles estão os óleos lubrificantes. Cada vez mais, 
a prática de soluções sustentáveis vem fazendo parte do cotidiano das empresas, pois além do benefício 
ao meio ambiente, existe a contribuição econômica. O principal objetivo desta pesquisa é propor medidas 
sustentáveis para o processo de utilização de óleos hidráulicos em equipamentos utilizados em uma 
mineradora subterrânea localizada em Minas Gerais, cujo foco está na extração do ouro. Utilizou-se de 
variados instrumentos de coletas de dados, a saber: visita in loco, entrevistas e análises documentais, além 
da identificação dos equipamentos com maior intensidade de vazamento do óleo hidráulico, verificando o 
impacto que este pode causar ao meio ambiente. Os resultados apontam propostas de melhorias sustentáveis 
para a diminuição da utilização do óleo hidráulico nos equipamentos e uma correta destinação final do 
mesmo. As propostas só poderão ser postas em prática a partir de uma gestão capacitada, do envolvimento 
de todos os funcionários, visando minimizar o impacto causado pelo derramamento do óleo no solo

Palavras-chave: Sustentabilidade. Mineração Subterrânea. Óleo Hidráulico. Mineração de Ouro.

1. Introdução

As empresas de mineração trazem grandes benefícios socioeconômicos ao país, mas utilizam recursos não 
renováveis para sua produção. Essas são potencialmente geradoras de diversos resíduos, dentre eles estão 
os óleos lubrificantes, que representam cerca de 2% do total do petróleo extraído no Brasil, um dos resíduos 
mais prejudicais ao meio ambiente. 

Os óleos hidráulicos são uns dos poucos derivados de petróleo que não são totalmente consumidos durante o seu 
uso. Após o período pré-determinado pelos fabricantes, os óleos lubrificantes sofrem alterações em suas estruturas 
e precisam ser trocados, devido à perda de componentes essenciais que garantem a eficiência de lubrificação.

10  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
11  Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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Os óleos hidráulicos são resíduos perigosos, altamente tóxicos e apenas um litro usado desses lubrificantes 
pode contaminar a potabilidade de aproximadamente um milhão de litros de água, criando uma película que 
impede a aeração de aproximadamente mil metros quadrados de superfície de um corpo d’água, causando 
sérios danos à fauna e à flora aquática. (MAGALHÃES; DONOSCO; MELO, 2001).

O controle de todas as causas e efeitos provocados pelos contaminadores dos óleos hidráulicos em 
equipamentos em uma mina subterrânea faz-se necessário, uma vez que, para a criação de novas alternativas 
de descarte, é necessário o conhecimento do mesmo. Diante do contexto, esta pesquisa propõe medidas 
sustentáveis para o controle de utilização e destinação final do óleo hidráulico utilizado em equipamentos de 
uma mina subterrânea.

2. Desenvolvimento 

2.1 Mineração e desenvolvimento sustentável

Segundo Leff (2001), o desenvolvimento sustentável é aquele que proporciona o crescimento enquanto 
preserva a natureza e melhora as condições sociais da população. A mineração poderá ser considerada 
sustentável se na sua geração atual forem diminuídos seus impactos ambientais com qualidade, garantindo 
o bem-estar das gerações futuras, através de rendas proporcionadas pela própria mineração. 

De acordo com Barbieri et al (2010), a empresa de mineração utiliza recursos não renováveis, mas dispõe de 
instrumentos de proteção e recuperação do ambiente degradado, buscando práticas para um meio ambiente 
mais saudável. Para se manter no mercado e desenvolver produtos e serviços é imprescindível que a empresa 
se adapte ao tripé da sustentabilidade:

-Dimensão Social: preocupação com os impactos sociais das inovações nas comunidades 
humanas dentro e fora da organização, como por exemplo: desemprego, entre outros;

 -Dimensão Ambiental: preocupação com os impactos ambientais pelo uso de recursos 
naturais e pela emissão de poluentes;

 -Dimensão Econômica: preocupação com a eficiência econômica, sem a qual ela não se 
perpetuaria. Para a empresa, essa dimensão significa obtenção de lucro e geração de 
vantagens competitivas nos mercados em que atua. 

Um empreendimento sustentável é aquele que prevê o sucesso da empresa, sem impactar drasticamente 
o meio ambiente e, ao usar recursos minerais, devolve-os totalmente ou parcialmente ao mesmo. Também 
deve garantir o bem-estar e uma melhor qualidade de vida aos indivíduos das áreas degradadas pela 
mineração, estabelecendo recursos para recuperação do local e um menor impacto ambiental (ARLINDO 
JUNIOR; PELICIONI, 2005).
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2.2 Definições e características dos óleos lubrificantes

A Resolução CONAMA nº 362/05 apresenta os seguintes conceitos em relação aos óleos lubrificantes: 

a) Óleos minerais: derivados de petróleo, que passam por diversos tipos de tratamentos, o que lhes dão 
suas principais características. Podem ser: óleos graxos ou óleos compostos;

b) Óleos graxos: de origem vegetal ou animal; foram os primeiros a serem utilizados como lubrificante;

c) Óleos compostos: misturas de óleos minerais/graxos que não ultrapassa 25%;

d) Óleos sintéticos: lubrificantes sintetizados em laboratório em processo de polimerização.

A principal função de um lubrificante é a formação de uma película para impedir o contato direto entre duas 
superfícies e, com isso, o atrito entre as partes é reduzido a níveis mínimos quando comparado ao contato 
direto, exigindo uma menor  força e evitando o desgaste dos corpos (RUNGE; DUARTE, 1989).

Com a evolução dos lubrificantes, esses passaram a acumular novas funções, como proteção contra corrosão, 
auxílio à vedação, transferência de calor e retirada de produtos indesejáveis do sistema, entre outras 
(MAGALHÃES; DONOSCO; MELO, 2001).

2.3 Óleos lubrificantes usados e processo de reciclagem

De acordo com a Diretiva nº 2008/98/CE do Decreto-Lei 73/2011, óleos usados são quaisquer lubrificantes 
de base mineral ou sintética impróprios para o uso a que estavam inicialmente destinados.

Segundo Runge; Duarte (1989), os óleos lubrificantes estão entre os poucos derivados de petróleo que 
não são totalmente consumidos durante seu uso. Fabricantes e formuladores de óleos lubrificantes vêm 
desenvolvendo produtos com maior durabilidade. Entretanto, com o aumento da vida útil do óleo, crescem as 
dificuldades no processo de regeneração após o uso. Quando os óleos lubrificantes usados estão contaminados 
ou com outros problemas, o procedimento correto é direcioná-los para um serviço de reaproveitamento do 
óleo básico e de todos seus subprodutos.

2.4 Legislação aplicável no tratamento de óleos lubrificantes

De acordo com a Resolução 9/93 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), todo óleo lubrificante 
usado ou contaminado será, obrigatoriamente, recolhido e terá uma destinação adequada, de forma a não 
afetar negativamente o meio ambiente. Portanto, é proibida a industrialização e comercialização de novos 
óleos lubrificantes não recicláveis. A mesma também considera que o processo de rerrefino corresponde ao 
método ambientalmente mais seguro para a reciclagem do óleo lubrificante pós-consumo.  
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A PORTARIA Nº 125 de 30 DE JULHO DE 1999 - Regulamenta a atividade de recolhimento, coleta e destinação 
final do óleo lubrificante usado ou contaminado.

A PORTARIA Nº 126 DE 30 DE JULHO DE 1999 - Regulamenta a atividade de produção e importação de óleo 
lubrificante acabado a ser exercida por pessoa jurídica sediada no País, organizada de acordo com as leis 
brasileiras. 

A PORTARIA Nº 127 DE 30 DE JULHO DE 1999 - Regulamenta a atividade de coleta de óleo lubrificante usado 
ou contaminado a ser exercida por pessoa jurídica sediada no País.

A PORTARIA Nº 128 DE 30 DE JULHO DE 1999 - Estabelece a regulamentação para a atividade industrial de 
rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

A PORTARIA Nº 130 DE 30 DE JULHO DE 1999 - Estabelece o Regulamento Técnico ANP nº 005/99, que 
especifica os óleos lubrificantes básicos rerrefinados.

Segundo as portarias da Agência Nacional do Petróleo (ANP), os produtores e importadores de óleos 
lubrificantes acabados são responsáveis pela coleta e destinação final dos mesmos,  proporcionalmente 
ao volume do óleo acabado que comercializam, podendo contratar empresas coletoras credenciadas e 
especializadas para esse serviço (RAMOS, 2001).

2.5 Tipos de óleos hidráulicos utilizados em equipamentos de uma mina subterrânea

Segundo a empresa Shell (2013), os óleos mais utilizados pelas empresas de mineração em seus equipamentos 
são os óleos Shell Rimula R4 15 w 40, Shell Tellus 32, 68 e 100, devido à sua viscosidade e pelo alto desempenho 
hidráulico confiável nas mais variadas temperaturas, pois apresenta uma tecnologia nova de polímeros que 
permite um melhor desempenho e proteção. 

 Os óleos Shell Tellus ajudam a iniciar mais rápido as operações, devido ao seu desempenho a baixas 
temperaturas, reduzindo assim o desgaste e a corrosão, a forte estabilidade hidrolítica e também o impacto 
negativo da inesperada condensação de água em seu equipamento depois do encerramento da operação. 
Mantém a precisão do equipamento estando quente ou frio ou sob altas cargas, devido à tecnologia de 
polímeros, entre outras, permitindo o uso de um único óleo nos mais diferentes ambientes.

O Tellus 32 é de base mineral, manufaturado pela Shell, com aplicação industrial e não é biodegradável 
para os sistemas hidráulicos marinhos, além de ser resistente à oxidação. Possui baixa acidez e aumenta o 
intervalo de drenagem, diminuindo o custo.

O Tellus 100 é um óleo de alto desempenho, que utiliza uma nova tecnologia com ótimo controle de 
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viscosidade, promove excelente proteção na maioria das operações e em equipamentos e possui maior vida 
útil. Estes óleos são altamente utilizados na maioria dos equipamentos de uma mina subterrânea.

Tratando-se da metodologia usada, a pesquisa é caracterizada como exploratória, estudo de caso e se 
utilizou de variados instrumentos de coletas de dados, a saber: visita in loco, entrevistas informais e análises 
documentais, além da identificação dos equipamentos com maior intensidade de vazamento do óleo 
hidráulico, verificando assim o impacto que este pode causar.

3. Apresentação e análise dos resultados

3.1 Mapeamento e análise do processo de utilização do óleo hidráulico

FIGURA 1 - Fluxograma do processo de utilização e destinação final do óleo hidráulico. Fonte: Empresa estudada (2013).

Entre todas as fases do processo, a mais crítica é a da manutenção, pois é neste ponto do processo que se 
inicia o abastecimento, a troca de óleo nos equipamentos e a manutenção, tanto por falta de óleo como por 
vazamentos ocorridos por desgastes ou rompimentos de mangueiras. 
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3.2 Descrição das frotas de equipamentos da empresa e análise da quantidade de óleo consumido

A empresa possui treze frotas que totalizam 85 (oitenta e cinco) equipamentos em funcionamento na mina 
subterrânea. Esses equipamentos utilizam o óleo hidráulico para desenvolvimento de suas funções. Assim, 
merecem maior atenção em relação ao meio ambiente, no que diz respeito ao desperdício e ao descarte 
final. A Tabela 1 apresenta a descrição das frotas de todos os equipamentos.

TABELA 1 – Descrição das frotas

FROTA QUANT. DESCRIÇÃO
Caminhões 13 Utilizados na área de transporte de materiais.
Carregadeiras 18 Utilizados na área de transporte de materiais.
Jumbos 9 Utilizados nas áreas de lavra perfuração e desenvolvimento 

perfuração jumbo. 
Robolt 2 Sendo jumbo de perfuração, utilizado na área de 

desenvolvimento. 
Scaler 6 Sendo equipamentos batedores de choco, utilizados na área 

de lavra perfuração e desenvolvimento perfuração jumbo.
Moto Niveladora 2 Utilizados na área de transporte de material.
Trator de Pneu 2 Utilizados nas áreas de desenvolvimento detonação  jumbo 

e mecânica de rocha. 
Veículo Plataforma 2 Utilizados nas áreas de desenvolvimento detonação jumbo, 

infraestrutura e geologia. 
Auto Betoneira 2 Utilizados na área de desenvolvimento, concreto projeto. 
Multicarregadeira Telescópica 4 Utilizadas nas áreas de desenvolvimento, detonação jumbo, 

infraestrutura e elétrica.
Projetor Concreto 1 Utilizado na área de desenvolvimento – concreto projeto.
Simbas 9 Utilizados nas áreas de lavra cable bolting.
Retroescavadeiras 7 Utilizadas nas áreas de elétrica, lavra perfuração, lavra cable 

bolting, britagem subsolo, infraestrutura e desenvolvimento 
perfuração jumbo.

Fonte: Os autores (2013).

O Gráfico 1 apresenta uma média mensal do consumo de óleo hidráulico utilizado por todas as frotas nos 
anos de 2009 a 2012.

GRÁFICO 1  Demonstrativo da média mensal do consumo do óleo hidráulico no período de 2009 a 2012.

 Fonte: Empresa estudada (2013).
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Analisando o Gráfico 1, observa-se que no ano de 2009  o consumo mensal de óleo hidráulico era de 23074,830 
litros e houve uma queda de consumo em 2010, de 3840,83 litros, ou seja, de 16,65%. No ano de 2010, o 
consumo mensal foi de 19234,0 litros, tendo uma queda de consumo em relação a 2011 de 2700,0 litros, com 
redução de 10,06%. Em 2011, o consumo mensal foi de 16504,0 litros, tendo uma queda em relação a 2012 
de 2387,67 litros, sendo uma redução de 14,47%. 

Em 2009, houve um consumo mensal elevado comparado aos outros anos. Mas, com a implantação de 
um programa de gerenciamento de risco, surgiu a necessidade de fazer esse consumo diminuir. A empresa 
decidiu envolver os funcionários no programa, de maneira que os mesmos tivessem vantagens sobre esta 
parceria e ofereceu uma premiação de 3% a mais no salário da equipe, objetivando a queda do consumo 
de óleo hidráulico, para diminuir o desperdício e a contaminação do solo. Esse envolvimento, fez com que 
os funcionários trabalhassem com uma manutenção preventiva mais ativa, respeitassem a capacidade de 
trabalho do equipamento, evitando maior desgaste, mais atenção e cuidado na operação. 

Com essa estratégia, a empresa conseguiu amenizar o aumento do volume de óleo hidráulico utilizado nos 
equipamentos. Diante dessa parceria, o consumo se tornou cada vez menor.

3.3 Cumprimentos das legislações e normas vigentes relacionadas ao óleo hidráulico

A Legislação brasileira obriga, através da Resolução do CONAMA nº 9/93, que todo o óleo utilizado seja reciclado 
e a incineração, que é uma medida excepcional, seja utilizada somente se demonstrado a impossibilidade 
de rerrefino e sob condições severas de controle de emissões. Além disso, a Portaria Interministerial nº 1 de 
29 de julho de 1999, do Ministério de Minas e Energia, estabelece a responsabilidade conjunta do produtor, 
importador, do revendedor e do consumidor do óleo lubrificante pela sua coleta. O produtor e o importador 
são responsáveis pela estocagem e pelo destino final. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) publicou as 
Portarias que tratam do tema, além de regular o processo de distribuição, coleta, estocagem e reciclagem 
dos óleos lubrificantes.

A mineradora pesquisada não reutiliza o óleo e o mesmo é recolhido pelo fornecedor para reutilização 
e transformação do óleo em subprodutos, pois existe uma crescente consciência da mineradora sobre a 
necessidade da preservação do meio ambiente, estabelecendo uma correta destinação final do produto 
usado. 
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A Tabela 2 mostra como a empresa está em relação às normas vigentes relacionadas ao óleo hidráulico.

TABELA 2 – Normas relacionadas ao óleo hidráulico

NBR ISO DESCRIÇÃO EMPRESA
C NC NA

NBR 4548-11 Métodos de ensaio para filtros de óleo lubrificante. X
NBR 6294 Esta Norma prescreve o método para determinação 

da cinza sulfatada em óleos lubrificantes novos 
contendo aditivos e de concentrados de aditivos 
empregados na formulação de óleos lubrificantes. 

X

NBR 14157-2 NBR 14157  prescreve o método de ensaio para 
a determinação da perda por evaporação de óleos 
lubrificantes (especialmente de óleos para motor 
Diesel) X

NBR 13.463 Classifica coleta de resíduos sólidos urbanos dos 
equipamentos destinados a esta coleta, dos tipos 
de sistema de trabalho, do acondicionamento 
destes resíduos e das estações de trabalho. 

X

NBR 12.235 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 
Fixa as condições exigíveis para o armazenamento 
de resíduos sólidos perigosos, de forma a proteger 
a saúde pública e o meio ambiente. 

X

NBR 10.004 Classificação de resíduos  classifica-o como 
produto perigoso, devido à sua toxicidade. A 
periculosidade de um resíduo é a característica 
que o mesmo apresenta que, em função 
de suas propriedades físicas, químicas ou 
infectocontagiosas, pode apresentar risco à saúde 
pública, provocando de forma significativa, um 
aumento de mortalidade ou incidência de doenças.

X

 NBR 73 Óleos usados são quaisquer lubrificantes de 
base mineral ou sintética, impróprios para o uso 
a que estavam inicialmente destinados  óleos 
usados em motores de combustão, sistemas de 
transmissão e sistemas hidráulicos.

X

NBR 14063 Caracteriza processos de remoção de óleos e 
graxas, de origem mineral, visando fornecer 
subsídios à elaboração de projetos de tratamento 
de efluentes de mineração, atendendo aos 
padrões legais vigentes (máximo de 20 mg/L), às 
condições de saúde ocupacional e segurança, à 
operacionalidade economicidade, ao abandono e 
à minimização dos impactos ao meio ambiente.

X

NBR 4405 Potência de fluido hidráulico, Contaminação 
de fluido  determinação da contaminação de 
material particulado pelo método gravimétrico.

X

Fonte: ABNT (2002)

A Tabela 2 mostra que a mineradora pesquisada se enquadra dentro das normas vigentes, respeitando e 
implantando práticas sustentáveis para um ambiente mais saudável e uma destinação final mais adequada 
ao óleo hidráulico. 
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3.4  Identificação dos reflexos que o óleo hidráulico pode causar ao meio ambiente

Os óleos hidráulicos não são solúveis em água e não são biodegradáveis, formando uma camada impermeável 
que impede a passagem de oxigênio e destrói a vida do ecossistema.

Como os hidrocarbonetos saturados presentes nos óleos hidráulicos não são biodegradáveis,  é dificultada 
a eliminação desse poluente em caso de uma tragédia ambiental. O derramamento desse óleo no mar em 
condições naturais pode levar de 10 a 15 anos para sua eliminação. 

Com apenas 1 litro de óleo lubrificante pode-se contaminar 1 000 000 litros de água, quando despejado na 
rede pública de esgoto e, devido à sua DQO (Demanda Química de Oxigênio) ser alta, dificulta a manutenção 
e tratamento dessa água para o despejo em outros rios ou no próprio mar.

O óleo lubrificante possui compostos como o Benzeno, Tolueno e Xileno, ambos poluentes do ar e da água, 
além disso impede a passagem de oxigênio e transpiração no meio aquático, impede a realização de diversas 
funções metabólicas, como respiração, alimentação, excreção e movimentação dos próprios peixes presentes 
no sistema. 

Como a maioria dos óleos hidráulicos é usada para lubrificação e combustível (fonte de energia), a partir de 
sua combustão, gera compostos como Cloro, Fósforo e Enxofre, todos poluentes do ar. A maior porcentagem 
desse impacto pela combustão é gerada por veículos automotores, por existir uma frota imensa de veículos 
com motores desregulados.

Quando queimados ao ar livre, esses óleos lubrificantes causam uma forte concentração de poluentes num 
raio de 2 km, gerando grande quantidade de fuligens no ar.

A contaminação do solo por óleos hidráulicos pode não somente afetar o solo, mas também as águas 
subterrâneas e superficiais.

Quando há derramamento no solo desse óleo hidráulico, inutiliza-se o solo para plantação e edificação, 
matando a vegetação e toda vida presente no local. 

3.5 Propostas de melhorias sustentáveis para o destino final do óleo hidráulico

Através de análise do processo de utilização do óleo hidráulico, percebeu-se que são necessárias algumas 
modificações em relação ao controle da utilização, visando uma manutenção preventiva com maior 
assiduidade. 
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TABELA 3  Plano de ação 5W1H

PLANO DE AÇÃO 5W1H

META: Minimizar a quantidade de óleo hidráulico utilizado nos equipamentos, o desperdício e a 
contaminação do solo por derramamento.

O QUE FAZER POR QUÊ QUEM FARÁ COMO FARÁ ONDE QUANDO

Controlar a 
limpeza do óleo 
em cada tipo de 
equipamento.

Para melhorar 
a vida útil do 
equipamento.

Manutenção
Através de 
manutenção 
preventiva.

In loco Diariamente

Separar e implantar 
equipamentos 
de filtragem 
para obtenção 
de técnicas 
que eliminem a 
contaminação e 
atinja os objetivos.

Com um sistema 
de filtragem será 
possível melhorar 
técnicas de 
contaminação.

Manutenção
Através de

levantamento 
técnico.

In loco Anualmente

Controlar e 
monitorar a 
limpeza do óleo em 
períodos constantes 
para obtenção 
de resultados 
favoráveis, 
ajustando técnicas 
de filtragem para 
eliminação de 
contaminantes a 
favor do objetivo 
de estabilização da 
limpeza.

Com o controle e 
monitoramento da 
limpeza do óleo 
será possível uma 
estabilização de 
contaminantes.

Manutenção
Através de 

acompanhamento 
específico.

In loco Diariamente

Adaptar nos 
equipamentos 
sensores de 
contaminantes e 
vazamentos.

O sistema 
interligado com 
sensores fará com 
que as informações 
da pressão, 
temperatura 
e viscosidade, 
monitorem o 
equipamento para 
as operações.

Manutenção

Através da 
realização de 
manutenção 
preventiva e 
proativa, para um 
controle em tempo 
real.

In loco Anualmente

Se implantar 
um sistema de 
monitoramento dos 
fluidos, haverá uma 
redução de defeitos 
e falhas.

Problemas 
previsíveis poderão 
ser detectados, 
realizando serviços 
de manutenção em 
função do estado 
do óleo hidráulico.

Manutenção

Através do 
processo do 
monitoramento 
para determinação 
da quant. de 
partícula, do estado 
do fluido e do teor 
da água.

In loco Anualmente

Fonte: Os autores (2013)
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Para se ter um controle de utilização como base da manutenção preventiva e proativa, é necessário que se 
estabeleça um gerenciamento e uma análise seguindo algumas instruções pré-estabelecidas. 

A Tabela 3 apresenta um plano de ação para atenuar a situação. A Tabela 3 mostra um plano de ação que 
tem como objetivo a minimização da quantidade de óleo hidráulico utilizada nos equipamentos, evitando o 
desperdício, amenizando a contaminação do óleo e do solo por derramamento e obtendo um gerenciamento 
mais sustentável.

4. Considerações finais

Após levantamentos de dados e análises do processo de utilização do óleo hidráulico em equipamentos de 
uma mina subterrânea,  pode-se constatar que há uma preocupação com o gerenciamento ambiental por 
parte da empresa estudada, estabelecendo parâmetros que se colocam de acordo com normas e legislações 
vigentes, para adequarem as suas instalações e equipamentos, garantindo os recursos minerais e o bem-
estar humano. 

A pesquisa teve como objetivo principal propor melhorias sustentáveis para o controle de utilização e 
destinação final do óleo hidráulico utilizado em equipamentos de uma mineradora, uma vez que os óleos são 
resíduos de classe I, altamente perigosos e causadores de impactos ambientais.

Além disso, foram sugeridos métodos para o gerenciamento e monitoramento mais sustentáveis, a fim 
de reduzir a quantidade de óleo hidráulico usada nos equipamentos e a sua contaminação, evitando o 
desperdício e o derramamento no solo por desgaste e rompimento das mangueiras hidráulicas, através de 
uma manutenção preventiva mais ativa, que atende às normas vigentes.
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VI- IMPLANTAÇÃO DA NORMA OHSAS 18001 EM UMA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL

Fernando Luiz Barcelos; Helder Viana Leite; Hener Júnior Silva; Ronaldo Duarte da Costa12;                     
Wilson José Vieira da Costa13 

(VIII SAEPRO - SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, UFV, 2013)

RESUMO

Este artigo aborda a adoção de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho para obtenção de um eficiente processo de 
gerenciamento dos riscos visando à redução da ocorrência dos acidentes de trabalho na indústria da Construção Civil. Historicamente, 
este setor apresenta elevados índices de acidentes de trabalho em função do alto grau de risco das atividades desenvolvidas, 
conforme classificação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Com o propósito de reduzir os elevados números de acidentes 
e melhorar as condições de trabalho nos canteiros de obras, várias empresas têm desenvolvido ferramentas preventivas, incluindo 
treinamentos e implantação de sistemas de gestão de saúde e segurança. A pesquisa, de natureza exploratória, utiliza-se do estudo 
de caso como procedimento técnico para diagnosticar a importância da adoção de um sistema de gestão de saúde e segurança, 
a OHSAS 18001, em uma empresa da construção civil, buscando reconhecer e minimizar os riscos de acidentes, na busca por 
melhores condições no setor analisado. Os resultados apontaram que a norma OHSAS 18001, quando implantada de forma 
efetiva, pode contribuir para a melhoria contínua dos processos e nas reduções significativas do número de acidentes e doenças 
do trabalho na Construção Civil.

Palavras-chave: Norma. OHSAS 18001. Indústria. Construção Civil.

1. Introdução

Os acidentes de trabalho em atividades produtivas e as doenças relacionadas às atividades laborais têm 
causado diversos problemas sociais aos trabalhadores, à indústria e ao país. Além de afetar os trabalhadores, 
pela exposição aos riscos, os acidentes de trabalho afetam também a produção, gerando prejuízos financeiros, 
queda da qualidade e associação negativa à imagem da empresa e do produto. 

Segundo dados do Ministério da Previdência Social (MPS), no seu Anuário de Estatísticas de Acidentes de 
Trabalho, o número de acidentes de trabalho registrados em 2012 alcançou um total de 711.164 ocorrências 
no Brasil. Ao longo de toda a história da indústria, várias ações vêm sendo realizadas para proteção da 
saúde dos trabalhadores e prevenção de acidentes do trabalho, como a criação e revisão de normas que 
estabelecem condições baseadas na prevenção dos acidentes e doenças.

A legislação de saúde e segurança no Brasil teve um forte impulso após a publicação da Portaria 3214, 
em 1978, regulamentando as Normas Regulamentadoras – NR, estabelecendo regras e obrigações para 
diversas atividades laborais. Entretanto, a redução dos acidentes de trabalho exige das empresas um esforço 

12  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
13  Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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concentrado que vai além do simples cumprimento da legislação de saúde e segurança ocupacional. 

A indústria da construção civil é um setor que historicamente é marcado pelos altos índices de acidentes 
de trabalho, sendo uma grande parcela composta por acidentes graves. Entendemos que os acidentes 
na construção civil estão relacionados principalmente às suas mais fortes características como a baixa 
qualificação dos trabalhadores e a baixa utilização de tecnologias modernas. Para solução desses problemas, 
são necessários investimentos tanto no homem, através de mudança de cultura e aprendizado, quanto no 
processo por meio de inovações tecnológicas. 

Neste contexto, o setor da construção civil tem buscado melhorias nos canteiros de obras para aperfeiçoar 
o nível de proteção dos seus trabalhadores. A implantação de sistemas de gestão de saúde e segurança tem 
se mostrado uma excelente ferramenta com o objetivo de promover a melhoria contínua e aprimorar o 
conhecimento e gerenciamento dos perigos e riscos das atividades.

A utilização da norma OHSAS 18001 retrata a preocupação das empresas com a integridade física e saúde 
laboral de seus colaboradores. Nesse sentido, o presente estudo objetiva demonstrar que a implantação 
da OHSAS 18001 na construção civil, tende a contribuir para a redução dos riscos e, consequentemente, na 
redução das ocorrências de incidentes e acidentes do trabalho no setor.

2. A norma OHSAS 18001 nas Organizações

As Organizações cada vez mais preocupadas com o seu desempenho de Segurança e Saúde Ocupacional vêm 
desenvolvendo, através da gestão dos riscos e controles preventivos, programas voltados à prevenção de 
acidentes no trabalho.

A adoção dos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional tem despertado interesse nas organizações 
que buscam a melhoria contínua do seu processo de gerenciamento de riscos. Segundo Araújo (2006), a 
gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) passou a ter uma importância maior nas organizações, tanto 
do ponto de vista social com foco na redução dos acidentes como também na visão de melhoria da imagem 
das organizações visando alcançar novos mercados.

A OHSAS 18001 foi estruturada para ajudar as organizações a definirem suas políticas e objetivos de saúde e 
segurança. Foi lançada em 1999 e revisada em 2007. É aplicável a qualquer organização de qualquer tamanho, 
dentro de qualquer setor de negócios. Está amplamente alinhada à estrutura da ISO 14001 e é baseada 
em dois conceitos de melhoria continua e conformidade regulamentar. Prova disso tem sido o interesse 
crescente pela certificação almeja por muitos na norma internacional OHSAS 18001.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Proteção, e conforme apresentado na tabela 1, até dezembro de 2012, 
846 empresas tinham o certificado válido no País, contra 217 em 2004.
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Tabela 1 - Evolução da OHSAS 18001 no Brasil

Ano

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Empresas 217 350 392 476 478 434 740 748 846

Certificadoras 6 10 11 11 10 10 10 10 10

Fonte: (Anuário Brasileiro de proteção  Revista Proteção, 2013).

Os dados da tabela 1 demonstram que a implantação da OHSAS passa a integrar o planejamento estratégico 
das organizações em um mercado competitivo. De acordo com Assumpção (2011, p.89) “alguns mercados estão 
impondo condições para que somente empresas com determinados pré-requisitos possam deles participar”.

Ainda segundo Trivelato (2002), o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança tem 
sido a principal estratégia empresarial para enfrentar o sério problema social e econômico dos acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho, e ainda pode ser usado pelas empresas como um fator para aumento da 
competitividade.

3. Os acidentes de trabalho no Brasil

Percebe-se que, desde o início da industrialização no Brasil, os acidentes de trabalho vêm representando um 
sério problema social e econômico, causando impactos à previdência social e às empresas, além de danos 
aos trabalhadores.

A legislação brasileira de saúde e segurança ocupacional avançou substancialmente a partir da promulgação da 
lei n. 6514, em 1977 e da regulamentação da Portaria n. 3214, em 1978, que criou as normas regulamentadoras 
– NR. Porém, ainda assim, os números são preocupantes como pode ser observado através do gráfico 1, que 
apresenta os acidentes registrados no Brasil no período de 2003 a 2011.

Gráfico 1 - Evolução dos acidentes de trabalho no Brasil. Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do MPS  Ministério 
da Previdência Social, 2013



287

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 6, v.5, n.6, janeiro / dezembro de 2013
ISSN 2238-3220

Analisando as informações do gráfico 1 verifica-se que, apesar da existência de legislações mais rígidas, o 
número de acidentes de trabalho no Brasil vem crescendo ao longo dos anos.

O setor da construção civil absorve um terço dos trabalhadores brasileiros e representa 13,5% do Produto 
Interno Bruto, perdendo apenas para a indústria de transformação (CAGED, 2010). Os riscos que envolvem 
as diversas atividades em um canteiro de obras potencializam a ocorrência dos acidentes.

Grande parte do processo de trabalho na indústria da construção civil é realizado de forma manual, ou seja, 
o trabalho depende exclusivamente de habilidades humanas e do contato direto com as operações, sem a 
grande utilização de máquinas e métodos da organização da produção em moldes industriais. 

Conforme Mello Júnior (2009), com o evoluir do tempo, o tipo de material e as técnicas empregadas 
nas construções melhoraram. No contexto histórico, as grandes modificações nas construções em geral 
começaram na metade do século XIX, com o inicio da utilização de outros materiais, tais como estruturas 
metálicas e maquinários. Por conseguinte, começaram a surgir problemas relacionados aos trabalhadores 
como baixa formação escolar e técnica, uma vez que os mesmos não percebiam os riscos da atividade, o que 
agravava as ocorrências e consequentemente a permanência dos mesmos no canteiro de obras.

Outro fator determinante são as condições de trabalho desfavoráveis e as improvisações. A pressão  para 
que os empregados realizem suas atividades no menor tempo possível pode forçar o descumprimento de 
procedimentos, bem como o uso dos equipamentos de proteção.

O número de empregados do setor da Construção Civil, de 2006 a 2011, segundo dados do CAGED, aumentou 
de 80%, conforme apresentado na tabela 2. 

Tabela 2  Evolução do emprego na construção civil no Brasil

Ano Número de empregados
2006 130.747
2007 217.730
2008 243.889
2009 236.862
2010 347.730
2011 235.922

Fonte: (Adaptado de Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED, 2013).

Observa-se na tabela 2 um aumento do contingente de profissionais na construção civil que se justifica pelo 
processo de desenvolvimento do país ocorrido nos últimos anos, principalmente pelas obras do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) e a preparação do país para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. 
Esse aumento, por conseguinte, tem submetido um maior número de trabalhadores aos riscos inerentes às 
atividades da construção, propiciando maior número de ocorrências de acidentes, doenças e mortes.
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A tabela 3 demonstra um acentuado acréscimo dos acidentes de trabalho, no mesmo período, o que pode 
representar que não houve avanços significativos na gestão dos riscos e na melhoria das condições de 
trabalho nos canteiros de obras. 

Tabela 3 - Acidentes de trabalho na construção civil no Brasil

Ano Total de acidentes
2006 16.139
2007 20.476
2008 29.380
2009 31.721
2010 31.705
2011 32.603

Fonte: (Adaptado de Ministério da Previdência Social, 2012).

Baseando-se nos dados da tabela 3, observa-se que o crescimento da construção civil no Brasil tem sido 
acompanhado pelo aumento do número de acidentes de trabalho, o que se torna preocupante do ponto de 
vista social e econômico. Além de evidenciar a necessidade de adoção de programas para a prevenção de 
acidentes.

4. A Engenharia de Segurança do trabalho 

Oficialmente, a prevenção de acidentes teve início no Brasil com a publicação da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), em 1º de maio de 1943, através do Decreto Lei n. 5.452. Embora submetida a diversas 
mudanças ao longo dos anos, vários dos seus princípios gerais ainda continuam em vigor. Contudo, no que se 
refere às normas de SST (Saúde e segurança do Trabalho), tratadas especificamente no Capítulo V do Título 
II, houve uma alteração fundamental com a nova redação determinada pela Lei n. 6.514, de 22 de dezembro 
de 1977 (BRASIL, 1977, s.p). 

Nesta época, desenvolviam-se os primeiros conceitos de Higiene Industrial, de Ergonomia e fortalecia-se 
a Engenharia de Segurança do Trabalho que tem como objetivo encontrar soluções para a melhoria das 
condições de trabalho e redução de acidentes.

A Lei n.7.410/85 dispõe sobre a especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do 
trabalho e a profissão do Técnico de Segurança do Trabalho, profissionais que tem um papel fundamental na 
gestão das ferramentas de prevenção nas organizações.

5. Metodologia

Esta pesquisa segue com referências de cunho bibliográfico, explorativo e descritivo e terá como suporte as 
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ideias que forem permeadas, objetivando criar novos conhecimentos em relação ao tema “implantação da 
norma OHSAS 18001 indústria da construção civil”.

O tipo de pesquisa que se classifica como “descritiva”, tem por premissa buscar a resolução de problemas, 
melhorando as práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas com 
peritos para a padronização de técnicas e validação de conteúdo (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2007, p.201).

6. Apresentação e análise dos resultados

Para análise dos dados obtidos nesta pesquisa, utilizou-se da base de controle da empresa dos acidentes 
ocorridos em número absoluto e taxas de frequência dos acidentes, considerando o período de 2006 a 2011.

Para controle e monitoramento dos acidentes ocorridos, foram utilizados os indicadores determinados pela 
NBR 14280/2001 - Cadastro de acidente do trabalho - Procedimento e classificação. Considerando que a 
OHSAS 18001, na empresa em estudo, foi efetivamente implantada em 2009, apresentamos no gráfico 1 o 
número absoluto de acidentes ocorridos, no período de 2006 a 2011.

Gráfico 2 - Número absoluto de acidentes com afastamento.

Fonte: elaborado pelos autores com base nos resultados da empresa

As informações do gráfico demonstram que não ocorreu redução significativa do número absoluto de 
acidentes, com exceção no ano de 2009, período em que a implantação da norma se efetivou na empresa 
em estudo, demonstrando os esforços iniciais e envolvimento para a implantação da OHSAS 18001.

Apesar de não ter ocorrido redução significativa do número absoluto de acidentes no período de 2006 a 
2011, é importante destacar que este indicador não representa a forma correta de avaliação de sucesso das 
ferramentas de prevenção. Considerando que entre o período de 2006 a 2011, o número de empregados, na 
empresa em estudo, teve um aumento substancial. 
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O gráfico 3 apresenta dados sobre o número de horas trabalhadas ou de exposição ao risco no período de 
2006 a 2011, em função da admissão de novos empregados para a execução de novos empreendimentos.

Gráfico 3  Número de horas de exposição aos riscos e índice de frequência de acidentes. 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos resultados da empresa

Dessa maneira, analisando as informações do gráfico 3, observa-se que embora tenha ocorrido acréscimo das 
horas trabalhadas ou de exposição ao risco a partir de 2009, a taxa de acidentes a partir desse período teve 
uma queda importante. Fato que não se observa no perído de 2006 a 2008, quando as taxas de acidentes 
foram maiores que as horas trabalhadas. A taxa de frequência de acidentes representa o número de acidentes 
por milhão de horas-homem de exposição ao risco, em determinado período.

Neste contexto, destaca-se a importância da implantação da OHSAS 18001 na empresa em estudo. 

Através dos dados obtidos, conclui-se que a implantação da OHSAS 18001 teve uma efetividade em relação 
às taxas de acidentes ocorridos, em função da correta gestão dos riscos. 

Percebe-se que a taxa de frequência dos acidentes, obtida pela empresa em estudo, após a implantação da 
OHSAS 18001, comprova a eficiência de um sistema bem implantado, conforme as diretrizes estabelecidas 
pela norma.

Verifica-se, portanto, que a empresa em questão consegue demostrar que é possível a sua atuação, em 
um mercado altamente competitivo, atingindo seus níveis de produtividade, qualidade e mantendo boas 
condições de trabalho através de uma eficiente gestão dos riscos.

Dessa forma, pode-se constatar que a empresa, apesar do elevado grau de risco de acidentes, utilizando a 
norma OHSAS 18001, alcança bons resultados, permitindo-lhe situar-se bem no mercado, satisfazendo os 
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seus clientes internos e externos, obtendo elevados índices de segurança e produtividade.

7. Considerações finais

A norma OHSAS 18001 tem por objetivo fornecer às organizações elementos de um sistema de gestão 
da SST eficaz, que possa ser integrado a outros requisitos de gestão e que permite o desenvolvimento e 
implementação de uma política e objetivos que levem em consideração os requisitos legais e informações 
sobre riscos de saúde e segurança do trabalho.

Outro ponto importante da OHSAS 18001 é a necessidade do gerenciamento dos perigos e riscos de todas 
as atividades, permitindo a tomada de decisões para a adoção das medidas adequadas de controle. Dessa 
maneira, torna-se possível a redução dos acidentes de trabalho e de todos os custos relacionados a esses 
infortúnios. Percebe-se que em função dos resultados apresentados, o gerenciamento dos riscos foi realizado 
de forma adequada, gerando redução das taxas de acidentes de trabalho.  

Observa-se que a implantação da OHSAS somente foi possível e se mostrou eficiente quando houve um 
comprometimento de todos os níveis e funções da organização e especialmente da Alta Direção. 

Este estudo foi realizado na Construtora Mello Azevedo, uma empresa de grande porte com 66 anos de 
atuação no mercado, sendo uma das primeiras empresas do ramo de construção civil a ser certificada no 
Sistema de Gestão Integrada (Sistema que contempla as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, além 
da norma PBQP-H Siac nível A), no ano de 2008. 

A análise dos resultados baseou-se nos indicadores de acidentes de trabalho durante o período de 2006 a 
2011, comprovando que a sua atuação de forma responsável é plenamente possível através de ações que 
buscam melhorar seu desempenho, assegurando às partes interessadas que ela possui um sistema de gestão 
da saúde e segurança ocupacional apropriado em funcionamento. 

Analisando os dados estatísticos obtidos pela empresa em estudo, verifica-se que a taxa de acidentes 
de trabalho, após a implantação da OHSAS 18001, reduziu significamente, permitindo que a empresa 
apresentasse resultados positivos quanto aos seus indicadores de acidentes.

A Construtora Mello Azevedo, através desses resultados, corrobora a vantagem competitiva ao alcançar, com 
êxito, a certificação na norma OHSAS 18001.
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VII -  PROPOSIÇÃO PARA REDUÇÃO DO TEMPO NO TRANSPORTE VERTICAL DE CARGA 
DURANTE A MANUTENÇÃO REFRATÁRIA DO CONVERSOR DE AÇO LINS DONAVITZ 

Priscilla Magalhães Lerro; Bruna Parreiras Das Chagas Vieira; Marcos Eduardo de Oliveira14;                  
Gabriela Fonseca Parreira15

(VIII SAEPRO - SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, UFV, 2013)

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo propor um novo método para o transporte vertical de carga, durante a manutenção 
refratária do Conversor de Aço Lins Donavitz (LD), visando à redução de tempo durante o abastecimento interno deste equipamento 
com o material refratário a ser aplicado. Através desta pesquisa, foi possível realizar o mapeamento do processo do sistema atual 
de abastecimento do Conversor de Aço LD; mensurar o tempo gasto com a movimentação de materiais; propor um novo processo 
para a movimentação de materiais, com foco nas atividades que possam ser excluídas e/ou substituídas por outras, durante o 
abastecimento interno para redução do tempo com abastecimento de materiais; mensurar este tempo no método proposto, bem 
como realizar as comparações entre os métodos. A pesquisa foi classificada como estudo de caso, visto que envolve uma investigação 
empírica do processo proposto de abastecimento em comparação com o processo atual. A partir da comparação realizada entre o 
método de abastecimento atual e o método proposto, identificouse considerável redução no tempo de abastecimento, eliminando 
e/ou substituindo algumas atividades. Houve uma redução no tempo médio total de abastecimento de 69% do método proposto 
em relação ao método atual, o que corresponde a 3h35min10s. 

Palavras-chave: Processos. Mapeamento. Movimentação. Conversor de Aço Lins Donavitz. Tempo. 

1. Introdução 

Com as constantes mudanças dos cenários econômicos do mundo, surgem alguns fatores sobre os quais 
deverão se concentrar a atenção das organizações. Questões como baixo crescimento econômico brasileiro, 
regulamentações governamentais e escassez de recursos, associadas às rápidas mudanças tecnológicas, 
colocam as organizações diante de um paradigma em relação à competitividade. Para permanecerem 
competitivas, as organizações se veem forçadas a investirem em métodos e técnicas de aprimoramento de 
seus processos produtivos, continuamente, para obter vantagem frente a seus concorrentes, oferecendo 
produtos e serviços de qualidade, a fim de conquistar novos mercados e aumentar seus lucros. 

O fato é que, em um processo produtivo existem diversas operações, desde a entrada da matéria-prima e 
o seu processamento até a saída do produto acabado. Cada operação possui suas particularidades, como: 
custo, tempo de execução, maquinário necessário, entre outras, que agrega valor ao produto/serviço final. 
Entretanto, há operações que fazem parte do processo de manufatura de um bem ou serviço, que agregam 

14  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
15  Docente do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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pouco ou nenhum valor a este, mas que são essenciais, ainda que possam configurar como obstáculos e ser 
fonte de desperdícios. 

A movimentação interna nas organizações é exemplo de operação que se não for bem estruturada, pode ser 
uma fonte de desperdício. Ressalta-se que todo desperdício acrescenta custo e/ou tempo às organizações, 
contribuindo para um produto/serviço final com custos mais elevados. 

Um sistema de movimentação interna de materiais sem estruturação adequada gera baixa produtividade, 
que faz com que os custos de manufaturas de produtos e serviços se elevem. Desta forma, questões como a 
eliminação de perdas de materiais, maximização no aproveitamento do tempo de movimentação, layout de 
estocagem dos materiais e equipamentos de transporte adequados fazem com que os processos produtivos 
fluam de forma eficiente e com efetividade. 

Em face deste cenário, as empresas vêm, ao longo de sua existência, procurando melhorar a sua logística 
interna, que é a área de conhecimento responsável pela movimentação e armazenagem dos materiais 
dentro das organizações. A falta ou a ineficiência da logística interna faz com que o fluxo não ocorra e, por 
conseguinte, as operações que agregam valor aos produtos ficam prejudicadas, aumentando os custos que 
podem inviabilizar os processos produtivos e reduzir uma vantagem competitiva. 

Assim, diversas técnicas e métodos são estudados, testados, implantados, a fim de melhorar a eficiência 
da movimentação interna, de forma a otimizar os recursos e reduzir os custos, visando fazer com que esta 
operação do processo produtivo seja mais um componente da desejada vantagem competitiva. 

Diante do exposto, a presente pesquisa tem como objetivo principal a proposição de um novo método para 
a movimentação de materiais, durante a atividade de troca do revestimento refratário do Conversor de Aço16 
LD, visando à redução do tempo no processo de abastecimento. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Conceitos centrais de processos e mapeamento de processos 

Antes de iniciar a discussão sobre o mapeamento de processos, é importante saber conceituar o que são os 
processos, pois as organizações são formadas por um conjunto destes, e todo produto ou serviço passa por 
uma ou mais etapas. 

16  Equipamento que possibilita a conversão de gusa em aço através de injeção de oxigênio líquido. (PARREIRAS E LIMA, 
1987, p. 381).
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Processos podem ser classificados como “conjunto de ações ordenadas e integradas para um fim produtivo 
específico, ao final do qual serão gerados produtos e/ou serviços, e/ou informações”(OLIVEIRA, S., 2006, p. 143). 

Um processo é o agrupamento de atividades efetivadas em uma sequência lógica, com a finalidade de produzir 
um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes (HAMMER E CHAMPY, 1994). 

Segundo Miyamoto (2009), para a tarefa de Mapeamento de Processos é importante o estudo minucioso do 
fluxo das atividades realizadas pela organização, analisando os diferentes departamentos e funções, no qual 
gargalos podem ser identificados. 

O objetivo do Mapeamento de Processos é entender a representação sistêmica das atividades integradas 
em uma amostra particular de uma cadeia de abastecimento ou na totalidade desta, com detalhes das ações 
entre seus membros, que agregam ou não valor, abrangendo o trajeto físico e algumas ferramentas para 
chegar ao final. 

Quantificações são bem convenientes de ser adicionadas durante o mapeamento, assinalando os abismos de 
tempo e recursos, em que oportunidades de otimizações são levantadas. 

Campos (2009) afirma que o mapeamento de processos possibilita um exame dos pontos críticos da produção, 
por meio de ferramentas da qualidade. Nesse sentido, os pontos críticos são analisados sob uma nova ótica 
de trabalho para a melhoria contínua, que é reproduzida esquematicamente, apresentando a relação de 
entradas, saídas e tarefas, na qual a partir das entradas se inicia o processo, que tem o papel de transformar 
e agregar valor, transformando, assim, as entradas em saídas. 

Para uma melhoria assertiva da produção é preciso entender a ligação entre os fluxos de trabalho, 
compreendendo as entradas (recursos a serem transformados - materiais, informações e consumidores - e 
recursos de transformação  instalações), saídas (transformação da entrada por meio do processo), tarefas e 
os mais variados tipos de processos e arranjos físicos que auxiliam no processo produtivo. 

2.2 Tipos de processos e arranjos físicos: conceitos e relacionamentos 

Ao mapear os processos, é possível classificá-los de acordo com os parâmetros que definem seu nível de 
volume e variedade, definindo assim o tipo de arranjo físico adotado. Slack; Chambers; Johnston (2007) 
afirmam que para organizar as atividades das operações industriais e de diferentes particularidades de volume 
e variedade, existem cincos tipos de processos em manufatura. São os processos tipo: projeto, jobbing, em 
lotes ou bateladas, produção em massa e processos contínuos. 

Corrêa e Corrêa (2007) discorrem que o arranjo físico é a maneira segundo a qual se encontram distribuídos 
fisicamente os recursos que ocupam espaço dentro da instalação produtiva. Pode-se dizer que arranjo físico 
é a forma como estão distribuídos os equipamentos e tudo que ocupa um lugar dentro da organização. 
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Conforme definido por Slack; Chambers; Johnston (2007), a Figura 1 ilustra esquematicamente os tipos de 
arranjos físicos relacionados aos processos, que são etapas fundamentais na instituição de uma logística 
eficiente, indicando como cada tipo de processo pode adotar diferentes tipos básicos de arranjo físico. 

A definição do tipo de arranjo físico que uma organização irá adotar nas suas fases produtivas é uma etapa 
necessária para a instituição de um processo logístico eficiente, que atenda de maneira rápida e com baixo 
custo às suas necessidades. 

2.3 Logística e desperdícios: conceitos e classificação 

Novaes (2007, p. 35) afirma que:”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 aos requisitos do consumidor” 
.

A logística pode ser classifica em externa e interna, conforme Conceição e Quintão (2004): 

[...] A logística externa compreende as entregas realizadas dentro do prazo pelo fornecedor, 
as entregas devolvidas, parcial ou integralmente, o recebimento de produto de acordo com 
as especificações de qualidade e validade, o atendimento do pedido e o tempo de entrega 
do fornecedor em dia. [...] Já a logística interna compreende os custos de pedido, custos de 
estoques e armazenagem, custo de transporte, giro de estoques em dias, produtos perdidos 
(avaria ou data de validade vencida) e produtos faltantes (CONCEIÇÃO E QUINTÃO, 2004, p. 
445). 

Desta forma, os meios que compõem a logística devem ser analisados e instituídos, pois sua estrutura afeta 
diretamente o desempenho das atividades e, por conseguinte, as operações que agregam valor aos produtos 
ficam prejudicadas, aumentando os custos e gerando desperdícios. Para Slack; Chambers; Johnston (2007, 
p.487), “o desperdício pode ser definido como qualquer atividade que não agrega valor”. 
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No passado, as ideias e conceitos relacionados a desperdícios, conforme Taylor e Ford, estavam essencialmente 
associados a perdas de materiais, como refugos, retrabalhos, sobras e desperdícios em geral. (CHIAVENATO, 1997). 

Ainda segundo Slack; Chambers; Johnston (2007), a Toyota Motor Company identificou e delineou sete formas 
de desperdícios, a saber: superprodução, tempo de espera, transporte, processo, estoque, movimentação e 
produtos defeituosos. 

A forma como as empresas movimentam seus materiais influencia no tempo gasto na manufatura de bens 
e serviços e pode ser caracterizada como um desperdício. As mesmas têm buscado incessantemente uma 
alternativa para solucionar as perdas inerentes a esta etapa produtiva. 

2.4 Movimentação interna: conceitos e equipamentos 

A movimentação de materiais é uma importante atividade abordada e usual nos contextos logísticos, tanto 
no ambiente interno como externo, desde a entrada da matéria-prima até a entrega do produto final ao 
cliente. Segundo Ballou (2011), 

o manuseio ou movimentação interna de produtos e materiais significa transportar pequenas 
quantidades de bens por distâncias relativamente pequenas, quando comparado com 
distâncias na movimentação de longo curso executadas pelas companhias transportadoras. É 
a atividade executada em depósitos, fábricas e lojas, assim como no transbordo entre modais 
de transporte (BALLOU, 2011, p.172). 

O problema de movimentação de materiais deve ser analisado em conjunção ao layout e há uma série de dados 
a serem analisados criteriosamente, como: produto (dimensão, peso, características mecânicas e quantidade 
a ser transportada), obstáculos na edificação (espaço entre colunas, tipo de piso e sua resistência), passagens 
(corredores, portas e acessos), método (método de armazenagem, equipamentos de movimentação e 
sequência das operações), custo da movimentação, fonte de energia necessária, deslocamento (direção do 
movimento), operador (DIAS, 2006). 

No que tange os equipamentos para transporte e movimentação interna, Bowersox e Closs (2010) 
afirmam que: os equipamentos de manuseio devem ser os mais padronizados possíveis. [...]. Os sistemas 
mecanizados empregam grande variedade de equipamentos de manuseio. Os equipamentos mais comuns 
são empilhadeiras, paleteiras, cabos de reboque, veículos de reboque, esteiras transportadoras e carrosséis 
(BOWERSOX E CLOSS, 2010, p.351). 

Considera-se, portanto que, ao iniciar a movimentação dentro dos depósitos ou fábricas, é importante 
relacionar a capacidade limite dos equipamentos, a quantidade de materiais e a distância dos trajetos aos 
processos, considerando a possibilidade de redução dos desperdícios. 
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3. Metodologia de pesquisa 

Esta pesquisa foi classificada como estudo de caso, visto que envolve uma investigação empírica do processo 
proposto de abastecimento de materiais do Conversor de Aço LD, comparado com o processo atual. 

Em relação aos fins, esta pesquisa foi caracterizada como descritiva, pois descreve as características do 
processo de abastecimento do Conversor de Aço LD, com objetivo de esclarecer possíveis perdas de tempo 
com transporte de carga vertical. 

A pesquisa realizada tem como universo estudado o revestimento refratário do Conversor de Aço LD, e como 
amostra, o processo de transporte vertical de material durante este revestimento. 

Para a coleta dos dados, utilizou-se o cronômetro da marca Classe modelo CLA-1063 para mensurar qual o 
tempo despendido para o transporte dos materiais até o elevador de revestimento. Estes foram anotados em um 
Formulário de Mensuração dos Tempos por Região e, posteriormente, repassados para uma planilha de Excel. 

Para as análises estatísticas, foi utilizado o software Minitab. A coleta dos tempos no método atual foi 
realizada in loco durante a aplicação do material refratário no Conversor de Aço LD, num período de 10 
dias de revestimento, sendo 8 horas diárias, durante o 2° turno de trabalho (07h00min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min). 

Estas medições foram realizadas em triplicata, no período de dezembro de 2012 e abril de 2013, com dados 
secundários, e agosto de 2013, com dados coletados por um integrante do grupo de pesquisa. 

Já para o sistema proposto não foi possível realizar revestimentos para mensurar os tempos dos novos 
processos/atividades de abastecimentos reais, porque o intervalo de tempo de revestimento de um Conversor 
é em média quatro meses. 

Durante o período da pesquisa, não ocorreu nenhuma campanha de revestimento após a coleta dos dados, 
o método adotado para aproximarmos dos possíveis tempos reais foi realizar uma simulação in loco de 
como seria o abastecimento do novo processo. Para garantir maior confiabilidade dos dados, a simulação 
foi realizada em três replicatas para cada abastecimento, seguindo o mesmo critério de medição usado para 
mensurar os tempos do fluxo atual. Ou seja, foram realizadas as medições por região de revestimento e a 
quantidade de abastecimento necessário para revestir cada região. 

4. Resultados e discussão 
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Durante a pesquisa, identificou-se que o tipo de processo da área de manutenção refratária do Conversor de 
Aço LD é Jobbing, uma vez que neste tipo, como define Slack; Chambers; Johnston (2007, p.130), deve-se 
compartilhar os recursos de operação com diversos outros, ou seja, os recursos são compartilhados com os 
outros Conversores a serem revestidos. 

Já o tipo de arranjo físico adotado é o posicional, devido ao fato de o equipamento permanecer em um 
local fixo e de os recursos de transformação se deslocarem até o mesmo, de acordo com Slack; Chambers; 
Johnston (2007). 

Com a realização da coleta de dados acerca do processo de abastecimento de material para o revestimento 
do Conversor de Aço LD, foi possível estudar, analisar e responder ao objetivo proposto nesta pesquisa. 

4.1 Fluxo de abastecimento do Conversor de Aço LD no processo atual 

Existem várias maneiras de se realizar o abastecimento para o revestimento de um Conversor, podendo ocorrer 
através de elevador, rolos, talha ou ponte rolante. No local onde se realizou esta pesquisa, o abastecimento 
atual é feito através do uso de empilhadeira e de ponte rolante. 

A Figura 2 representa o esquema do processo atual de abastecimento do Conversor de Aço LD, no qual a 
primeira atividade (1) consiste em posicionar o elevador no nível de abastecimento. Posteriormente, tem-se 
o transporte da padiola (2) pela empilhadeira até o local de subida da carga. Após a padiola ser acoplada ao 
dispositivo de transporte, inicia-se o transporte vertical (3) da carga através da ponte rolante até plataforma 
suspensa, e assim tem-se seu transporte horizontal (4) até a boca do Conversor de Aço LD. Uma vez que a 
padiola chega à boca do Conversor, inicia-se a descida desta até o piso do elevador (5). Este processo irá 
se repetir até que se tenham quatro padiolas no piso do elevador para cada abastecimento, e só depois o 
elevador descerá até o nível a ser revestido.

FIGURA 2 - Fluxo do processo atual de abastecimento do Conversor. Fonte: Autores (2013)

Para o reabastecimento, o elevador de trabalho deverá ser elevado até a boca do Conversor. Nesse momento, 
os operadores de manutenção deverão se ausentar do elevador, deste modo, elimina-se o risco de exposição 
a cargas suspensas. 
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Os operadores somente retornarão ao elevador de trabalho após o material estar sobre o piso do elevador. 
Em seguida, o mesmo é posicionado no nível de revestimento. Esta operação irá se repetir durante todo o 
revestimento da parte chamada Vaso, composta pelas regiões do Cone Inferior, Cilindro, Furo de Corrida e 
Cone Superior. 

O revestimento do Vaso ocorre por região. 

Tabela 1  Tempos médios de abastecimento por região

Fonte: Os autores (2013)

A Tabela 1 apresenta o cálculo das médias, desvios padrão e os coeficientes de variação (CV). 

4.2 Comparação entre o fluxo de abastecimento atual comparado ao fluxo proposto

Após realizar todas as coletas dos tempos do fluxo de abastecimento atual e dos tempos do fluxo de 
abastecimento propostos, além dos cálculos estatísticos realizados, foi possível fazer uma interpretação dos 
resultados do processo de abastecimento do Conversor de Aço LD.

No Gráfico 1 foi apresentada a comparação dos dois processos de abastecimento para cada tempo total de 
abastecimento proposto do Conversor de Aço LD, sendo estes necessários para verificação da integridade 
dos dados. 
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A média do tempo total do primeiro abastecimento, considerando a região do Cone Inferior, é de 218,33 
segundos, o desvio padrão é de 1,53 e o coeficiente de variação é de 0,701%, o que garante a homogeneidade 
dos dados, uma vez que este e os demais CV são menores que 10%. 

Para leitura das próximas linhas da tabela, seguir-se-á o mesmo critério.

GRÁFICO 1- Abastecimento Atual X Abastecimento Proposto. Fonte: Os Autores (2013).

O Gráfico 1 apresenta uma comparação entre os tempos médios totais de abastecimento do método atual e 
do método proposto. Percebe-se uma redução de aproximadamente 69%, que representa 3h35min10s, pois 
o tempo médio de abastecimento no método atual é de 5h11min29s e no método proposto 1h36min19s.

5. Considerações Finais

Nesta pesquisa, com base nos dados levantados do processo de abastecimento de material refratário para 
o Conversor de Aço LD, quando do seu revestimento, foi possível verificar possibilidades de redução dos 
tempos na proposição de um novo método para o abastecimento deste. 

Tal redução só foi alcançada, pois o elevador de revestimento permite a abertura de um alçapão em seu piso, 
admitindo assim, a passagem das padiolas pela parte inferior do carro elevador de revestimento.

As atividades de posicionar a padiola no piso abaixo do alçapão da plataforma superior, subir a padiola até 
a plataforma superior, transportar a padiola na horizontal com a ponte rolante até a boca do Conversor, 
descer a padiola até o piso do elevador de revestimento, descer o elevador até o nível de aplicação do 
revestimento e subir o elevador para o nível de abastecimento para reabastecer serão substituídas pelos 
processos/atividades de: posicionar a padiola sobre a mesa de rolo, rolar a padiola para baixo do elevador 
de revestimento, subir a padiola pela ponte rolante até o piso do elevador e subir o elevador para o nível de 
revestimento.

A partir da eliminação/substituição das atividades apresentadas, obteve-se uma redução no tempo médio 
total de abastecimento de 69% do método proposto em relação ao método atual, o que corresponde a 
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3h35min10s, uma vez que o tempo médio total gasto no abastecimento atual é de 5h11min29s e no método 
proposto tem-se um tempo médio total de 1h36min19s. Percebeu-se claramente pelos dados analisados que 
houve um ganho significativo de tempo no fluxo de abastecimento proposto.
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VIII- ESTUDO SOBRE A RECICLAGEM DE EMBALAGENS LONGA VIDA E A SUA UTILIZAÇÃO 
NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS

Fernanda Berigo Alvarenga Pinheiro17; Paulo Marcelo Villani18 

RESUMO

Atualmente, a inadequada destinação final dos resíduos sólidos provenientes das atividades humanas tem sido considerada 
um dos grandes problemas ambientais nos centros urbanos, agravado pelo alto consumismo de produtos descartáveis de baixa 
durabilidade ou ainda gerando grande quantidade de embalagens no meio ambiente. Este trabalho busca apresentar uma forma 
sustentável para a minimização do descarte de embalagens cartonadas assépticas através de sua reciclagem e reuso, por meio de 
parcerias e estudos de viabilidade na confecção de móveis. As embalagens cartonadas assépticas são compostas por três tipos de 
materiais: papel, plástico ou polietileno de baixa densidade e alumínio. O processo de reciclagem destas embalagens se dá em 
duas etapas sucessivas: a reciclagem do papel e posteriormente do composto de polietileno e alumínio. Este trabalho baseia-se 
neste segundo tipo de reciclagem, determinando um projeto para a concepção de móveis, a partir de placas provenientes do 
reaproveitamento das embalagens. Em sequência, houve a aplicação destes móveis no Centro Infantil Guiomar Schimidt Sanches 
e uma proposta, mediante o estudo de implantação, de um projeto de cunho social para reabilitação de detentos, através de uma 
atividade ocupacional baseada na fabricação de móveis por meio de mão de obra da Penitenciária Nelson Hungria.

Palavras-chave: Embalagens cartonadas assépticas. Reciclagem. Sustentabilidade.

1. Introdução

Em virtude do grande crescimento populacional e a evolução das civilizações  humanas, os recursos naturais 
existentes no planeta estão sendo consumidos em uma velocidade muito maior do que o processo natural 
consegue recuperá-los, gerando assim, uma grande quantidade de resíduos. Os recursos naturais e suas 
interações com a própria humanidade têm sido alterados em virtude da ação desta sobre o ambiente em 
que vive. Relatos dessa interação desequilibrada homem-meio ambiente têm sido apontados cada vez mais 
mostrando seus efeitos, seja na poluição de corpos receptores (rios, mares e afins), na concentração de gases 
de efeito estufa na atmosfera do planeta e no solo, com a grande quantidade de lixo que se acumula a cada 
dia que passa e que a um longo prazo trará consequências desastrosas. Logo, o desenvolvimento sustentável, 
que proporcionará às gerações futuras os mesmos confortos da atual geração, deve ser buscado no presente.

Assim, este estudo busca retratar, a partir do levantamento de informações e de pesquisas, um processo de 
minimização dos impactos negativos causados pela geração de embalagens cartonadas assépticas, através 
do homem e suas atividades, utilizando de  aplicação prática de tecnologia e conhecimentos que podem 
contribuir na busca da sustentabilidade junto a estes resíduos. 

Os Objetivos gerais deste  trabalho  buscam desenvolver e apresentar uma metodologia de reutilização de 
embalagens cartonadas assépticas como matéria-prima para a confecção de móveis.

17  Discente do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
18  Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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A pesquisa se justifica, para o curso de Engenharia de Produção, no que diz respeito ao entendimento de 
como se dá o processo de reaproveitamento e a criação de um material ecologicamente correto, a partir dos 
compostos separados pela reciclagem sustentável das embalagens cartonadas assépticas, garantindo assim, 
o surgimento e o interesse na exploração desse produto como nova matéria-prima.

Além da visão ecologicamente sustentável, o trabalho também apresenta a necessidade do direcionamento 
de práticas sociais nas atividades da Engenharia de Produção, seja na busca por melhorias nas instituições 
menos favorecidas, no caso deste, a melhoria nos ambientes do Centro Infantil Guiomar Schimidt Sanches ou 
mesmo na possibilidade de reabilitação de presidiários, através de atividade ocupacional produtiva, a fim de 
capacitá-los a trabalhar com a fabricação de móveis, a partir dessa nova matéria-prima.

É levantado também um trabalho de alocação de recursos colocando em prática os conhecimentos de 
planejamento e gestão de áreas na elaboração de todos os tipos de projetos que o curso de Engenharia de 
Produção estimula ao longo dos períodos, justificando assim a busca por empresas que poderiam atuar como 
colaboradoras na efetivação deste projeto.

As empresas colaboradoras têm participação neste através de doação da matéria-prima essencial, como as 
placas doadas pela Ibistetra – Tetra Pak, na prestação de serviços, no caso a UEMG, que forneceu o projeto e 
protótipo por meio de uma parceria com alunos e coordenação do curso, sem custos, dentre outras parcerias 
que também foram efetivamente realizadas.

2. Fundamentos teóricos

Segundo Cristina (2013), o mundo atual tem uma necessidade produtiva cada vez maior, salvo que o meio 
ambiente seja preservado e que não haja impedimentos na geração de lucros. Já o papel do engenheiro de 
produção se justifica por atender a essa demanda da sociedade, com uma visão sustentável, efetivando assim 
o papel da engenharia da sustentabilidade como subárea da engenharia de produção.

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para de discutir 
e propor meios para harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental, 
apresentou como a definição mais aceita sobre desenvolvimento sustentável: “o desenvolvimento capaz de 
suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das 
futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.” (WWF, 2013).

Conforme relato do Compromisso Empresarial para Reciclagem - CEMPRE, as embalagens cartonadas foram 
criadas por Ruben Rausing “com a premissa de que uma embalagem deve economizar mais do que custa. A 
sua comercialização foi iniciada em 1952 na Suécia e desde então tem aumentado por todo o mundo”. Ainda 
de acordo com o CEMPRE, “no Brasil, o uso de embalagens cartonadas foi iniciado em 1957 e com grande 
aceitação”.
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As embalagens cartonadas assépticas são também conhecidas como embalagens “Longa Vida”, multicamadas 
ou ainda embalagens Tetra Pak. Segundo Merendino (2011), a embalagem Tetra Pak pode ser considerada 
como uma inovação marcante na indústria de alimentos, pois combina toda uma tecnologia asséptica de 
processamento e envase dos alimentos, impedindo a entrada de oxigênio e passagem de luz, permitindo que 
os alimentos sejam conservados por um tempo maior sem a adição de conservantes ou necessitem ainda de 
refrigeração.

De acordo com Merendino (2011), as embalagens cartonadas assépticas são compostas por seis camadas 
básicas, sendo essas camadas compostas por três materiais diferentes: de dentro para fora, as camadas 
são compostas por duas folhas de polietileno de baixa densidade, uma de alumínio, seguida de outra de 
polietileno de baixa densidade, uma de papel, e, novamente, uma de polietileno de baixa densidade. Cada 
camada possui uma função específica na embalagem.

Segundo Ribeiro (2009), com o desenvolvimento tecnológico visando atender melhor as necessidades e 
comodidade humana, principalmente, a partir da Revolução Industrial, foi intensificado o uso de materiais 
descartáveis, culminando no aumento da quantidade de resíduos gerados, sendo esses depositados no meio 
ambiente de forma incorreta e danosa, inclusive no que tange à saúde humana. O homem passou a viver, 
então a era dos descartáveis, em que grande parte dos produtos se mostra inutilizada e descartada com 
enorme rapidez.

A disposição final dos resíduos sólidos urbanos, comumente chamados de “lixo”, como é o caso das embalagens 
cartonadas assépticas, após seu consumo e utilização, podem ser enviadas para quatro destinos diferentes, 
conforme Merendino (2011). A disposição final dos resíduos atualmente ocorre em: ambientes sem controle 
como “lixões”, aterros controlados, aterros sanitários e podem ainda passar por um processo de incineração.

Conforme Cunha (2011), o caminho das embalagens cartonadas até o seu uso como placas provenientes dos 
processos de reciclagem passa através de um fluxo reverso, que desencadeia a produção de novos produtos 
reciclados e não necessariamente para a fabricação de novas embalagens cartonadas.

As embalagens cartonadas assépticas depois de descartadas pela sociedade são coletadas e inicialmente 
encaminhadas para os centros de reciclagem como matéria-prima. A composição dessas embalagens é feita 
de papel, alumínio e polietileno. Nos centros de reciclagem, parte destas embalagens é direcionada para a 
reciclagem propriamente dita e a outra para a reutilização na fabricação de novas embalagens, daí o nome 
longa vida, pois ela retorna por vezes seguidas para serem reutilizadas ou recicladas após o descarte.

Tanto os materiais provenientes da reciclagem (placas, telhas, produtos plásticos, lingotes de alumínio, 
parafina e produtos de papel) quanto as novas embalagens são encaminhadas para os centros de distribuição, 
comercialização e consumo, dando início a um novo ciclo de coleta, distribuição reversa, triagem para 
definição de destino, reciclagem industrial para o fim determinado e separação das camadas e os tipos de 
materiais que as compõem, originando as matérias-primas para o início de todo o processo de fabricação.



306

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 6, v.5, n.6, janeiro / dezembro de 2013
ISSN 2238-3220

“Reciclagem é o resultado de uma série de atividades pelas quais materiais que se tornaram lixo ou estão 
no lixo são desviados, coletados, separados e processados para serem usados como matéria-prima, na 
manufatura de novos produtos” (VILHENA, 2010).

O processo de reciclagem inicia-se logo após a coleta seletiva, em que os materiais coletados passam pelos 
centros de triagem, responsáveis pela separação dos mais diversos tipos de materiais recicláveis. Depois de 
selecionadas para reciclagem, as embalagens passam por processos industriais. As embalagens Tetra Pak são 
100% recicláveis compostas principalmente por papel, representando 75% de sua massa, seguido por 20% 
de polietileno e 5% de alumínio.

A primeira etapa é a retirada do papel e, posteriormente, o processamento do polietileno/alumínio que pode 
ser reciclado de várias formas. Primeiramente, são separadas as fibras de celulose através do equipamento 
chamado Hidrapulper, semelhante a um liquidificador gigante, sendo posteriormente recicladas dando 
origem a outros novos materiais.

Quanto ao processo de separação e lavagem do polietileno e do alumínio, tem-se o seguinte esclarecimento 
por Neves (1999):

A primeira separação da fibra e do rejeito do hidrapulper composto de alumínio e polietileno 
é feita no próprio equipamento após a desagregação.  O material fibroso que está suspenso 
em água é retirado por bombeamento pela parte inferior do hidrapulper, passando por uma 
chapa perfurada que evita passagem do polietileno e do alumínio. Estes são retirados pela 
lateral por gravidade e passam por processo de separação do residual de fibras e lavagem 
do polietileno e alumínio. As fibras retornam para o processo enquanto que o alumínio e o 
polietileno são prensados e secados ao ar.

Os dois tipos de materiais obtidos (papel e alumínio com polietileno) dão origem ao papel utilizado para 
reciclagem, porém o alumínio e o polietileno ainda encontram-se unidos e são destinados ao processo de 
tecnologia de plasma, onde serão separados e dará origem a parafina e a lingotes de alumínio.

Na reciclagem do polietileno e do alumínio, há três processos diferentes, um destes, é destinado para fabricação 
de telhas para construção civil e placas. “O polietileno é um termoplástico podendo ser reprocessado várias 
vezes. O alumínio presente não interfere  no processo de injeção ou extrusão, ficando incorporado na peça 
final” (NEVES, 1999).

Outro processo é a extrusão e, por fim, o processo de granulação para confecção de inúmeras peças como 
canetas e vassouras; por meio de separação do alumínio e do polietileno através da tecnologia de plasma.

Observa-se que os três diferentes materiais obtidos dos processos industriais, aos quais as embalagens cartonadas 
são submetidas originam parte da própria matéria-prima utilizada para a fabricação de novas embalagens.
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A partir da reciclagem das embalagens, para a fabricação de placas e telhas, a Tetra Pak utiliza do mecanismo 
de termofusão, no qual o composto de polietileno e alumínio é derretido e aglomerado para a produção das 
placas e telhas para a construção civil. O processo acontece da seguinte forma:

O composto PE/Al proveniente da primeira etapa de reciclagem é seco e triturado, facilitando 
o seu manuseio. Uma quantidade deste material é então envolta por um filme de material 
antiaderente para que possa ser facilmente desmoldado ao final do processo. Todo o material 
é alimentado em uma prensa hidráulica aquecida a cerca de 180 °C que chega a cerca 
de 6 kgf/cm2 de pressão. Nesta prensagem o polietileno se funde aglomerando-se com o 
alumínio. Após esta etapa o material é resfriado adquirindo, assim, resistência mecânica. Este 
resfriamento pode ser feito na forma plana, fabricando-se placas, ou então em um molde 
ondulado para produção de telhas (MERENDINO, 2011).

A quantidade de material alimentado e a pressão aplicada influenciam diretamente na espessura das placas, 
que podem variar de 4 a 50 mm. Para se obter espessuras maiores, pode- se fazer uso da reprensagem de 
mais de uma placa pré-formada, colocando-as umas sobre as outras (CERQUEIRA, 2002).

A caracterização técnica sobre a estrutura das placas recicladas das embalagens cartonadas é encontrada nos 
relatórios do Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT), nos Laboratórios de Construção Civil (LCC) e de Madeira 
(LAMEM), da Escola de Engenharia de São Carlos, conforme Tabela 1 abaixo:

TABELA 1  Compilação de dados técnicos: placas recicladas de embalagens longa vida.

Fonte: Os Autores (2013)
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As placas e telhas advindas da reciclagem e reaproveitamento das embalagens Tetra Pak vêm conquistando 
um mercado cada vez maior, devido ao seu valor agregado e alta durabilidade. São apresentadas como 
vantagens: leveza, flexibilidade e boa absorção acústica. 

As dimensões, tamanhos e formatos influenciam na especificação e são importantes para o acabamento 
das superfícies das placas. Um problema encontrado nas placas recicladas seria justamente a instabilidade 
dimensional que pode dificultar o alinhamento das espessuras entre elas (CUNHA, 2011).

Segundo Cerqueira (2002), “as placas têm sido empregadas como matéria-prima alternativa na indústria 
moveleira e na construção civil”. Neste mesmo sentido, Cunha (2011) apresenta algumas utilidades aplicadas 
às placas e telhas utilizadas como tapumes na construção civil em substituição ao madeirite, dentre e outras 
aplicações.

3. Metodologia de pesquisa

Na pesquisa quanto aos fins, este estudo definiu-se como exploratório, visto que se trata de um tema pouco 
conhecido e explorado, trazendo uma maior familiaridade com o tema.

Foi iniciado um processo de pesquisa e sondagem por meio de visitas para o aprimoramento de ideias, a 
descoberta de instituições e, posteriormente, o estudo de viabilidade dos objetivos do trabalho. Por se tratar 
ainda de uma pesquisa específica, pode-se dizer que este estudo assume um caráter de estudo de caso, pois 
utiliza de outras fontes que darão embasamento ao assunto abordado, como por exemplo, as pesquisas 
bibliográficas, levantamentos e visitas técnicas.

A pesquisa partiu da exploração bibliográfica sobre resíduos provenientes do descarte de embalagens de 
alimentos. Devido à grande variedade de tipos de embalagens e destinação final dessas, foi despertado um 
maior interesse sobre a reciclagem e aplicação dos materiais advindos desse processo.

O segundo passo foi contatar a empresa apontada como referência na área por suas políticas e processos 
apresentados e disponíveis via Internet, a Tetra Pak, que logo após tomar conhecimento sobre qual tipo de 
trabalho se tratava, se prontificou a ajudar e encaminhou via correio uma série de materiais e produtos, além 
de fornecer o contato que futuramente viria a fornecer as placas em doação.

Objetivando trazer uma nova finalidade para as placas já confeccionadas pelas empresas coligadas ao grupo 
Tetra Pak, buscou-se por uma prática social e sustentável que pudesse ser aplicada junto ao Centro Infantil 
Guiomar Schimidt Sanches, como a confecção de móveis.

Para esta etapa, iniciou-se uma busca por escolas de designer na cidade de Belo Horizonte que pudessem 



309

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 6, v.5, n.6, janeiro / dezembro de 2013
ISSN 2238-3220

executar o projeto e confeccionar o protótipo, dentre as que foram pesquisadas, após o contato com a 
Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG, a mesma interessou-se pelo projeto apresentado por meio 
de uma reunião.

Tendo em mãos o conhecimento do projeto, a UEMG desenvolveu uma equipe para avaliar o Centro Infantil 
e por meio de visita técnica ao local, foi realizado o levantamento de informações junto à administração da 
creche para que, posteriormente, esta mesma equipe viesse a propor quais os ambientes seriam trabalhados 
e que tipos de móveis poderiam ser confeccionados.

A partir dos dados levantados, inicio-se a elaboração do projeto, em que foi também enumerada a quantidade 
de placas necessárias para a fabricação do protótipo. Novamente foi feito contato junto à Tetra Pak, que 
contatou sua coligada Ibistetra e esta cedeu a quantidade de placas solicitadas pela UEMG sem custo, porém 
não teria frete para trazê-las para Belo Horizonte.

Foram então realizadas cotações e uma nova parceria foi efetivada com uma transportadora de Contagem/
MG, que também concedeu o frete em doação, motivando-se pela parte de causa social do projeto.

Já com as placas sob o domínio da UEMG, em Belo Horizonte/MG, foram realizados testes de pintura, 
planejamento de corte e aproveitamento uma vez que já havia ciência dos meios (oficina de marcenaria) 
para o trabalho e fabricação dos móveis. Foi definida também uma lista de materiais a serem utilizados.

Para a finalização e acabamento dos móveis, recebeu-se de mais uma empresa de Contagem/MG envolvida 
com a parte social do projeto, a doação dos materiais cotados em comércio de construção civil na cidade de 
Contagem/MG.

Em complemento aos estudos sobre a geração resíduos (embalagens longa vida), buscou-se informações 
inicialmente no site da própria Tetra Pak – Rota de Reciclagem, em relação aos possíveis pontos de coleta. 
Devido à fácil acessibilidade, optou-se por trabalhar com a cooperativa TRAMAR, que cedeu dados de coleta 
e venda de materiais coletados no período de janeiro e fevereiro de 2013.

Para a última parte do projeto, foi feita a definição de uma penitenciária onde poderia ser implementado 
o projeto. Para tal, foi realizada uma pesquisa sobre as possíveis penitenciárias de Belo Horizonte e grande 
região, foi então designada a Nelson Hungria, que atualmente possui uma oficina de marcenaria.

O universo da pesquisa compreendeu algumas circunstâncias, a base inicial deste estudo fundamenta-se 
através de referências bibliográficas, em seguida por meio de visitas técnicas à cooperativa e à creche, onde 
os dados foram levantados através de análise de relatórios de coleta  na  primeira  e  questionamentos  aos  
responsáveis  na  segunda.  Ainda   objetivando levantar as informações que se faziam necessárias, foram 
solicitados relatórios específicos  para a Tetra Pak para posterior análise, além do apoio e considerações 
realizadas pela equipe da UEMG.
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Quanto às limitações da pesquisa, este estudo apresenta as etapas de reciclagem das embalagens cartonadas 
assépticas apenas por meio de bibliografias, pois o processo industrial é realizado em Bragança Paulista/SP, 
não sendo possível a visita técnica para análise dos processos efetivamente.

Quanto ao Centro Infantil, devido à grande quantidade de ambientes e alunos, pela proporção deste projeto, 
não seria possível atender a todas as carências em móveis desta instituição, então foi necessário escolher 
apenas dois ambientes para aplicação dos protótipos e efetivação dos mesmos.

No que diz respeito à mão de obra procedente de detentos, seria necessário um tempo maior para a 
implementação de um curso profissionalizante dentro da oficina disponibilizada pela penitenciária e doação 
em grande escala de matéria-prima e em contrapartida algum subsídio para as empresas que tivessem 
interesse em patrocinar a ideia como uma prática social e sustentável.

4. Apresentação dos resultados

Serão apresentados os resultados obtidos com base em análise de relatórios, levantamentos e informações 
disponibilizados pelas empresas e instituições envolvidas na execução deste trabalho. Deseja-se que nesta 
etapa sejam apresentadas as conclusões alcançadas por meio de quadros, fluxogramas e imagens, de forma 
a expor os processos de transformação das embalagens cartonadas assépticas em insumo para a fabricação 
de móveis  e a confecção dos móveis propriamente ditos.

Coleta das embalagens cartonadas assépticas pela Cooperativa TRAMAR

Em visita técnica à Cooperativa TRAMAR, sob o acompanhamento da técnica, foram cedidos relatórios 
sobre a venda dos resíduos recebidos, triados e comercializados pela cooperativa, que faz parte da Rota de 
Reciclagem da Tetra Pak.

A quantidade de resíduos provenientes dos bairros São Joaquim e Arvoredo são inconstantes, apresentando 
um volume maior em papelão e garrafas plásticas. A coleta dos resíduos se dá por caminhões de lixo 
disponibilizados pela prefeitura de Contagem/MG e catadores de rua.

Com enfoque nas embalagens longa vida, verificou-se nos relatórios um baixo volume de apenas 508 kg no 
recebimento dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, para triagem e posterior comercialização para a Tetra 
Pak. Verifica-se que as coletas não são regulares, podendo ocorrer de zero a duas vezes por semana, conforme 
quantidade disponível de embalagens recebidas e triadas. Infelizmente, a quantidade disponibilizada somente 
por essa cooperativa não atenderia a demanda para a fabricação de placas necessárias para a confecção de 
móveis propostos.
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Destinos da reciclagem das embalagens cartonadas assépticas e a relação da quantidade de embalagens 
recicladas por placas produzidas

Mediante a um quadro atual, no qual a busca por atividades e práticas ecologicamente corretas tem sido 
intensificadas de forma global, iniciativas de reciclagem têm sido tomadas por algumas das próprias empresas 
produtoras de embalagens cartonadas assépticas, como é o caso da Tetra Pak. Esta empresa trabalha visando 
minimizar os custos e gastos energéticos com a reciclagem das embalagens e recuperando os materiais 
utilizados na fabricação das mesmas para um novo processamento.

A reciclagem das embalagens acontece em várias etapas distintas. As embalagens são compostas por três 
tipos de materiais (papel, alumínio e polietileno), para o reaproveitamento de cada um deles, é necessária 
a separação, que acontece em diferentes indústrias que extraem das embalagens o que lhes é de interesse.

Após o consumo dos alimentos envolvidos pelas embalagens longa vida, estas tomam um destino inicial como 
resíduo, por se tratarem de material reciclável, podem ser coletados por catadores ou mesmo separados 
pelas empresas responsáveis pela coleta de lixo e em ambas as situações serão enviadas para os centros de 
triagem mais próximos da região.

A coleta dos centros de triagem, das embalagens pela Tetra Pak, é realizada seguindo a rota de reciclagem 
dentre as cooperativas espalhadas em todo o Brasil. Conforme a demanda e necessidade, existe a distribuição 
das embalagens coletadas e comercializadas entre as empresas afiliadas a Tetra Pak.

Nos centros de triagem, as embalagens são pesadas e vendidas em fardos para indústrias que separam as 
camadas, principalmente para extração e reutilização do papel. Já a mistura de polietileno e alumínio pode 
tomar três destinos diferentes, no primeiro, esta pode ser vendida direto para fábricas de componentes, 
onde serão fabricadas as placas (parte do objeto de estudo deste trabalho) e telhas.

É importante ressaltar que a Tetra Pak produz as embalagens longa vida que logo após o consumo e a retirada 
do papel, estas são enviadas para empresas que produzem materiais conforme o segundo e terceiro destinos.

No segundo destino, o mesmo material também é vendido para empresas recicladoras, por meio de 
processos industriais criando compósitos peletizados, transformando-os em matéria-prima para indústrias 
de transformação de plástico. Já como uma terceira opção, tem-se a separação total por meio de processos 
industriais mais complexos, do alumínio e polietileno, onde o primeiro volta ao seu estado inicial e quase puro 
sendo transformado em lingotes e comercializado para empresas que utilizam este material, já o polietileno 
é transformado em parafina também comercializado.

Posicionando o foco nas placas como principal subsídio para a confecção dos móveis, foi feito um levantamento 
junto à Tetra Pak e a Ibistetra Telhas e Placas Ecológicas,  localizada em Bragança Paulista/SP, como uma de 
suas empresas coligadas voltada para a fabricação de placas e telhas. Relacionando a fabricação de todas 
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as placas pela quantidade de embalagens recicladas, as informações levantadas podem ser verificadas na 
Tabela 2.

TABELA 2 - Levantamento confecção de placas de embalagens longa vida recicladas. Dados cedidos pela Ibistetra

Fonte: Autor (2013).

A quantidade de placas produzidas é relativamente grande em se tratando de dados de apenas uma das 
muitas empresas coligadas a Tetra Pak. O material produzido é de boa qualidade e valores acessíveis.

Desenho de móveis infantis com base em placas provenientes da reciclagem das embalagens cartonadas 
assépticas

Para esta etapa do trabalho foi feita uma parceria junto a Escola de Design da UEMG (Universidade do 
Estado de minas Gerais), já comentada na metodologia de pesquisa, junto à creche sugerida, Centro Infantil 
Guiomar Schimidt Sanches. Durante as visitas técnicas realizadas para reconhecimento e escolha das salas 
para a inserção dos móveis de acordo com as necessidades da instituição e possibilidades de aplicação dos 
projetos. Ficaram definidos como locais para a implementação dos móveis, o berçário e a sala dos alunos do 
pré-primário.

Os móveis propostos para o berçário têm por objetivos: organizar os produtos de higiene pessoal dos alunos, 
permitir que as toalhas de banho sejam estendidas e melhorar a identificação dos pertences. Já os móveis 
propostos para a sala dos alunos do pré-primário visam: organizar os produtos dos alunos, permitir a melhor 
interação dos alunos com o produto e melhorar os aspectos lúdicos das salas.

Para a fabricação dos móveis, foram utilizados maquinários exclusivos de marcenaria (serra circular, serra tico-
tico, lixadeira, furadeira). Não sendo necessário o uso de mão de obra especializada. Apenas conhecimento 
básico do funcionamento do maquinário. Nas Figuras 1 e 2 podem ser verificados os móveis propostos em 
substituição aos já existentes.
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De acordo com relatórios e levantamentos com base em questionamentos ao professor Artur Caron Mottin, 
os móveis fabricados com base nas placas confeccionadas a partir da reciclagem de Tetra Pak apresentam 
segurança, diferenciação, harmonia com o ambiente, baixa complexidade produtiva e baixo custo de 
fabricação.

FIGURA 1  Projeto de móvel organizador individual, confeccionado com placas de embalagens cartonadas assépticas recicladas, 
proposto para as crianças do berçário.

Fonte: UEMG (2013).

Viabilidade de fabricação dos móveis por meio de mão de obra carcerária

Para a execução do protótipo do móvel idealizado pela equipe da UEMG, foram realizadas parcerias ao longo 
da elaboração do projeto que isentaram todo e qualquer custo na fabricação, porém pode-se estimar um 
custo acessível para cada móvel conforme orçamentos levantados.

De acordo com o professor Artur Caron Mottin (UEMG), crê-se que seja altamente viável o uso de mão de 
obra carcerária para a confecção dos móveis, a partir das placas termo prensadas de longa vida, já que os 
processos são simples e o maquinário extremamente básico para marcenaria.

Atualmente já existem oficinas de marcenaria na Penitenciária Nelson Hungria, onde o objetivo seria 
justamente a reintegração e ocupação dos detentos de forma capacitá-lo para o mercado de trabalho 
específico ao fim de sua pena ou diminuição da mesma por prestação de serviços.

Para a efetivação deste objetivo específico, ficaria a cargo de uma equipe capacitada para ministrar um curso 
profissionalizante na penitenciária e a necessidade de um patrocínio para as matérias-primas necessárias.
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5. Considerações finais

Este trabalho alcança os objetivos no que tange à busca pela aplicação dos conhecimentos da Engenharia de 
Sustentabilidade com um braço da Engenharia de  Produção, pois consegue propor mais um fim ecologicamente 
correto para as embalagens cartonadas assépticas através da produção de móveis sustentáveis, além da boa 
prática social, onde os móveis projetados foram doados para o Centro Infantil Guiomar Schimidt Sanches.

Analisando os móveis fabricados a partir das embalagens longa vida, são apontadas as vantagens, devido ao 
tipo de material, podem ser considerados de extrema durabilidade, a utilização de materiais recicláveis, o que 
gera uma maior economia no uso ocasional de outras matérias-primas que poderiam vir a ser utilizadas, é de 
grande simplicidade operacional, podendo-se utilizar de conhecimentos e ferramental de marcenaria, pode-
se apontar ainda o baixo  custo  do  material,  tornando-o  ainda  mais  viável  para  utilização.  Em desvantagem, 
verifica-se uma qualidade inferior em acabamentos no caso da utilização das placas diretamente.

Para um segundo momento, fica proposto um trabalho que possa vir a efetivar em uma parceria de fornecimento 
de placas do tipo Tetra Pak para as penitenciárias na troca por algum benefício do governo em contrapartida, 
além da inserção de um curso de marcenaria aplicada à utilização das placas como matéria-prima.
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