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Resumo 

Os processos industriais são considerados como grandes consumidores de insumos (tanto na forma de energia 
elétrica como de gás natural). Sob esta ótica, e levando em consideração a preconização da norma ABNT NBR ISO 
14.001 (2004), que determina a elaboração de estudo e desenvolvimento de ação de melhoria do processo 
industrial no intuito de minimizar o consumo de insumos, este trabalho tem o objetivo de desenvolver ação que 
permita aperfeiçoar o funcionamento do equipamento de aquecimento (estufa de cura de tinta-primer) no 
processo de fabricação de pintura. O trabalho também se fundamenta pela aplicação de conceitos estabelecidos na 
técnica de P+L (Produção mais Limpa), que conforme aborda FIESP (2008), consiste em uma avaliação ampla e 
integrada em relação aos problemas ambientais, promovendo ação direta sobre o processo de fabricação. Este 
artigo irá focar atenção na sistemática aplicada para melhoria do processo de aquecimento de estufa e as ações 
estabelecidas para desenvolver um processo com melhor desempenho. Além de desenvolver ação que caracterize 
a preocupação da empresa com os aspectos ambientais e com atitudes de P+L, pretende-se obter uma redução de 
10% no consumo de fluidos do equipamento em análise, partindo-se do consumo médio do período de 2009 que 
foi de 0,16MWh/veículo e 12,13 m3 de gás/veículo no período de Julho a Novembro do respectivo ano. A 
importância deste trabalho também diz respeito à performance de um processo de fabricação convencional que 
permite a aplicação de conceitos e práticas no dia a dia. Assim, é possível desenvolver atividades com amparo nas 
determinações ambientais e tornar os processos ecologicamente corretos, gerando menor desperdício de insumos 
e redução do consumo de energia elétrica e gás natural do equipamento em análise. 
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1. Introdução 
 

O trabalho em questão consiste na descrição de atividade técnica desenvolvida na área temática de 
P+L com enfoque em processos produtivos, atribuindo uma abordagem na mudança de equipamento 
de um processo produtivo da indústria automobilística, sendo categorizado como um relato sobre 
experiência organizacional. 
Para a estruturação do trabalho em questão também foram realizadas pesquisas bibliográficas no 
intuito de fundamentar a respectiva atividade, contendo citações de autores que corroboram de forma 
significativa para o estabelecimento da metodologia de P+L, a ser seguida. Neste sentido, o 
pensamento difundido por Foucault (1983)diz que nem tudo é verdadeiro; mas em todo lugar e a todo 
omomento existe uma verdade a ser dita e a ser vista, umaverdade talvez, adormecida, mas que, no 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production–Organizational Report 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

2

entanto está somente àespera de nosso olhar para aparecer, à espera de nossa mão paraser 
desvelada, a nós, cabe achar a boa perspectiva, o ângulocorreto, os instrumentos necessários, pois de 
qualquer maneiraela está presente aqui e em todo lugar.  
Capra (2002) aborda que a característica marcante da "casa Terra" é a sua capacidade intrínseca de 
sustentar a vida. Na qualidade de membros da comunidade global de seres vivos, temos a obrigação 
de nos comportar de maneira a não prejudicar essa capacidade intrínseca. 
Fachinapud Rover (2006) definem que o método científico consiste em um traço característico da 
ciência aplicada, pelo qual se coloca em evidência o conjunto de etapas operacionais ocorrido na 
manipulação para alcançar determinado objetivo científico. Para tanto, considera-se pelo menos dois 
aspectos do método científico: a) sua aplicação de modo generalizado, denominada método geral; e b) 
sua aplicação de forma particular, ou, relativamente, a uma situação do questionamento científico, 
denominada método específico. 
 
2. Método 
 
A definição apresentada por Pauli (1996) diz que “O mundo está cheio de oportunidades – 
oportunidades sólidas, agradáveis e construtivas – que se encontram prontas para serem convertidas 
em passo concretos aqui e agora.” Kiely (1999) apresenta algumas técnicas que podem ser utilizadas 
para reduzir a quantidade de resíduos, como por exemplo: modificações nos procedimentos 
operacionais e de manutenção.Ashby (2009) menciona que o meio ambiente e a sociedade compõem 
sistemas que coexistem e co-interagem entre si. Por vezes elas ocorrem de forma fraca e em outras de 
forma forte, e quando dois sistemas complexos interagem, as consequências são difíceis de predizer. 
De acordo com o que aborda Buraniet al (2006), considerando a questão relacionada à eficiência 
energética de um equipamento, esta pode ser analisada através da relação entre a energia consumida 
e o volume de produção. Assim, a eficiência energética é tanto melhor quanto menor for a quantidade 
de energia necessária para a mesma produção de determinada quantidade de produto. Assim sendo, é 
possível identificar oportunidades de desenvolvimento de atividades relacionadas às questões 
ambientais, seja na prevenção de consumo da matéria-prima ou na otimização de processos 
produtivos e em alguns casos até na melhoria do produto obtido no final do processo produtivo, 
perfazendo uma verificação abrangente dos processos industriais (Wiemes e Pawlowsky, 2009) 
Segundo Goldemberg (2007), o Brasil possui um sistema de energia relativamente “limpo”, contando 
significativamente com fontes de energia renovável, como a biomassa e a hidroeletricidade. 
Portanto, para se atingir este nível melhor em termos de eficiência energética nos processos 
produtivos, são desenvolvidas ações de redução de consumo de energia elétrica e de gás natural no 
setor industrial, que além das otimizações propostas, proporcionam ganhos financeiros e podem ser 
interpretados como resultados efetivos na busca pela eficiência energética, sustentabilidade ambiental 
e consciência de conservação de recursos energéticos. 
As principais ferramentas utilizadas no desenvolvimento das atividades consistiram na aplicação da 
técnica do brainstorming. Como o foco do trabalho foi bastante específico, ou seja, atuar diretamente 
na estufa do processo produtivo, não foi realizado o preenchimento do Diagrama de Ishikawa, 
partindo-se diretamente para a inclusão dos elementos pertinentes ou impactados no respectivo plano 
de ação. A aplicação destas ferramentas, conforme aborda Campos (1992) serve de elemento de apoio 
para estruturar e implantar as ações conforme prazos previamente negociados. 
Fazendo uma analogia em relação as características existentes no equipamento (estufa de cura) e 
necessárias para o seu funcionamento, dois insumos são de vital importância, a saber: a utilização de 
energia elétrica e do gás natural. Na falta de um destes dois elementos, haverá parada de linha de 
fabricação e/ou poderá ocorrer problemas de qualidade no veículo, caso venha a ocorrer.  
A constatação identificada no processo de fabricação foi que para colocar a estufa em funcionamento 
havia necessidade de ligá-la no mínimo 60 minutos antes do início de produção, estabelecendo as 
condições necessárias para o funcionamento da fábrica no início do turno de produção. Na ocasião do 
trabalho, a fábrica operava em2 turnos de trabalho iniciando as atividades normais a partir das 06:00h 
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da manhã e finalizando às 23:10h da noite, sendo desligada após este período. Portando, a partida do 
equipamento ocorria diariamente (entre segundas e sábados) das 05:00h e o desligamento somente 
após às 23:50h, momento em que a última carroceria processada passava pela estufa. 
De posse destas informações foi estabelecido um grupo de trabalho representado pelos seguintes 
setores: produção, engenharia de processo, manutenção e qualidade. 
O grupo de trabalho se reunia semanalmente, e na primeira ocasião foi elaborado um brainstorming do 
processo de cura do primer. As ações identificadas representavam o consenso do grupo e portanto, 
foram listasde forma a se estabelecer um Plano de Ação para implantar os itens definidos e priorizados, 
conforme segue abaixo, na Tabela 1. 
 

TABELA 1: Plano de Ação para Implantação das Otimizações 

Fonte: Dados trabalhado pelos autores (2009) 
 
3. Processo Produtivo 
 

O processo de aplicação de tinta avaliado neste artigo, necessariamente precisa operar com 
equipamento (popularmente denominado de estufa) para proporcionar a cura do produto aplicado(que 
ocorre a temperatura de 155º C, temperatura da carroceria).O equipamento tem cerca de 60 metros e 
sua configuração (set-up) estava ajustada para operar a temperatura mínima de 195º C.  
Para compreender um pouco do funcionamento do processo, uma carroceria adentra em uma estação 
de aplicação de primer (onde receberá uma das camadas de tinta denominada primer) e após a 
aplicação deste produto, a mesma é direcionada para a estufa de cura, que opera nas condições 
anteriormente descritas. De forma sucinta, o primeré aplicado sobre uma camada de cataforese 
(produto que assegura a resistência à corrosão da chapa) econstitui uma camada de tinta entre 35 a 
55 µM, que proporciona a adesão do filme de tinta (cor propriamente dita) e realiza o nivelamento da 
superfície, corrigindo eventuais imperfeições; também proporciona melhoria do aspecto visual da 
pintura final; resistência a impacto (absorve impacto de pedras) e resistência a agentes químicos 
naturais (pássaros, frutas entre outros); e também pode proporcionar uma primeira camada 
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denominada de “fundo”. É um produto líquido é aplicado por meio de pulverizadores automáticos e 
pode apresentar diversos tipos de coloração. 
Após a passagem da carroceria pela estufa de primer ela é direcionada automaticamente para as 
próximas etapas do processo que serão a aplicação da base (cor) e verniz, seguido de acabamento 
final, para posteriormente ser direcionada para o Departamento de Montagem. 
 
4. Análise dos Resultados 
 
A mensuração do processo é item fundamental para caracterizar as medições de consumo durante e 
após as modificações previstas. Assim sendo, foram coletados os dados de energia elétrica e gás 
natural considerando o período de julho a novembro de 2009 e comparados com os valores obtidos 
após a aplicação das ações especificadas no plano de ação. 
A segunda ação consistiu na identificação do melhor horário para iniciar o funcionamento do 
equipamento. Por definição inicial do projeto a mesma deveria ser ligada com uma hora de 
antecedência a entrada da primeira carroceria processada no início da produção. Para esta ação foi 
monitorado o tempo de deslocamento de uma carroceria desde o momento que entra no processo de 
aplicação até chegar ao ponto de entrada da estufa. O tempo cronometrado foi de 15 minutos, para a 
velocidade nominal do equipamento (45 veículos por hora). Isto permite dizer que para otimização do 
processo o start-up do equipamento poderia ser diminuído em 15 minutos, ou seja, iniciar o 
funcionamento do equipamento a partir das 05:15 ao invés de 05:00h. Através da mensuração de 
consumo de gás e energia elétrica deste equipamento, permitiu identificar uma redução de consumo 
dos dois insumos na faixa de 1%, nas condições normais de funcionamento. Como o trabalho foi 
desenvolvido em período posterior ao inverno, em momentos de frio intenso (característico da região 
onde a fábrica está instalada) será avaliada necessidade de retornar o start-up do equipamento na 
condição prevista no projeto. Mesmo assim, a ação permitiu uma redução muito pequena em termos 
de consumo de energia elétrica, praticamente insignificante e, portanto, não considerada nesta ação, 
pois o risco da estufa não atingir a temperatura desejada no início de produção é eminente, o que 
caracterizará uma perda de produção.  
Para o desenvolvimento da terceira ação prevista no plano de ação, foi capitalizada a informação 
descrita anteriormente e avaliada a possibilidade do equipamento ser ligado de forma gradativa em 
função do tempo. O equipamento (estufa) está dividido em quatro zonas de aquecimento e a proposta 
que foi estudada era para acionar o segundo estágio de aquecimento após aproximadamente 10 
minutos o início do primeiro estágio (entrada da estufa) e assim consecutivamente até o 4º estágio.  
Do ponto de vista teórico a proposição estava correta e haveria possibilidade de uma redução melhor 
em termos de economia de fluidos. No entanto, o equipamento apresenta uma dimensão tal que ocorre 
um deslocamento grande da massa de ar no seu interior, e quando a partida do equipamento ocorre 
de maneira defasada, há um desequilíbrio do ar internamente na estufa, não permitindo a obtenção da 
temperatura necessária para a cura no veículo no tempo previsto. Para avaliar esta condição, foi feita 
simulação do funcionamento da estufa fora do horário de produção e o resultado obtido não 
apresentou ganhos se comparadas às condições descritas na ação anterior. Diante do resultado obtido 
e das constatações identificadas, a segunda ação também não foi implantada. 
Através da constatação da segunda ação e considerando a possibilidade de reduzir a perda de calor no 
processo de start-up do equipamento, surgiu a ideia de criar um bloqueio nos pontos de entrada e 
saída das carrocerias. Para isso foi concebida uma modificação de forma a criar uma condição que 
pudesse favorecer o aquecimento do equipamento de forma mais homogênea e com menores perdas 
associadas. Desta forma foram implantadas portas de contenção de calor. Estas portas foram 
instaladas na entrada e saída da estufa. O start-up de funcionamento do equipamento se daria com as 
portas fechadas e quando a primeira carroceria do dia de produção chegasse próximo à entrada da 
estufa, estas deveriam ser abertas manualmente. Da mesma forma, na saída do processo, após 
transcorrer o tempo de processamento na estufa (cerca de 40 minutos após a entrada), as portas da 
saída da estufa deveriam ser abertas para permitir a passagem do fluxo normal de carrocerias no 
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processo. Esta modificação foi implantada e com isso foi possível identificar uma redução de 1,0 m3 de 
gás natural por veículo processado. Da mesma forma como no caso das duas ações anteriores, a 
redução observada em termos de consumo de energia elétrica foi relativamente baixa, porém observa-
se uma redução de 0,01 MWh/veículo processado. 

5. Conclusão 
 
De forma sucinta, os objetivos propostos foram parcialmente atingidos, poisse observou que os valores 
obtidos ficaram abaixo do objetivo inicialmente proposto (redução de 10% no consumo de cada fluido), 
porém demonstrou que através de ações aplicadas por um grupo de trabalho e o aprendizado contínuo 
é possível promover uma ruptura no pensamento da organização, podendo-se atingir, em médio prazo, 
os objetivos propostos inicialmente. Os resultados obtidos com as ações implantadas foram: redução 
do consumo de energia elétrica de 6,25% e redução do consumo de gás natural de 8,24%. A grande 
lição aprendida com a aplicação desta atividade consistiu no desenvolvimento de uma ação transversal 
dentro da empresa, promovendo uma quebra de paradigma quando se comparado às preconizações 
inicialmente estabelecidas no projeto do equipamento (definidas em 1998, no momento de instalação 
da fábrica). 
Como sugestão para trabalhos futuros, se apresenta a possibilidade de fazer abrangência do tema aqui 
apresentado para outros pontos similares no processo produtivo e focar atenção em detalhes de 
regulagem de equipamento para garantir a redução pretendida. 
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