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Resumo  

A manutenção de aeronaves envolve ações que visam avaliar e minimizar o desgaste de peças por meio da 
atuação preventiva (lubrificação e  substituição de filtros, por exemplo) e também da atuação corretiva 
(substituição de peças), respeitando todos os requisitos de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente. 
Durante os procedimentos de manutenção uma variedade de resíduos são gerados, tais como peças e diferentes 
insumos utilizados. Ressalta-se que muitos destes resíduos são perigosos, para os  quais a possibilidade de 
minimização da geração é também, uma oportunidade de redução de custos de destinação. Este artigo apresenta 
um estudo de caso de uma empresa aérea brasileira em relação a identificação de oportunidades de minimização 
de resíduos na etapa de manutenção de aeronave, aplicando as abordagens lean manufacturing, seis sigma e 
produção mais limpa. Dentre as atividades desenvolvidas destacam-se o mapeamento do processo de manutenção 
e a identificação das fontes de resíduos do processo. Além disso, observa-se a integração dos três tipos de 
abordagens citados que deram suporte ao projeto garantindo a correta priorização das oportunidades 
identificadas. Observou-se que o emprego das três abordagens em conjunto possibilita uma maior oportunidade 
de ganho a empresa, visto que todas possibilidades potenciais dentro de um processo foram endereçadas. Os 
resíduos utilizados como insumos dentro do processo de manutenção tais como filtros, produtos químicos, tintas, 
panos, equipamentos de proteção individual, entre outros, representam um grande potencial de redução com 
baixo esforço e atendendo a regulamentação do setor. Os resultados demonstraram que por meio da integração 
dessas abordagens é possível obter ganhos de 10% a 15% na redução da geração de resíduos sólidos e na 
redução da periculosidade dos mesmos em caso da geração não evitada. Para o mercado em questão, inúmeras 
outras oportununidades de redução da geração de resíduos podem ser endereçadas por meio dos três métodos de 
abordagem, inclusive sugere-se o benchmarking em empresas de outros setores com processos mais maduros em 
termos de controle de perdas e qualidade. 

Palavras-chave: manutenção; resíduos; aeronaves; melhoria contínua; produção mais limpa. 
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1. Introdução 

O mercado mundial de aviação vem crescendo em uma taxa anual  superior a 4%, contribuindo para o 
aumento dos impactos ambientais seja na geração de ruídos e emissão de gases como na geração de 
resíduos sólidos em todo ciclo de vida da aeronave. Iniciativas para de tecnologias mais limpas estão 
sendo desenvolvidas por empresas aéreas, porém, com um maior foco na redução do consumo de 
combustíveis que é fator predominante e tem maior impacto nos custos da empresa. Inciativas 
específicasem alguns mercados ouórgãosregulamentadores, tratam também a problemática da geração 
de resíduos sólidos, seja com foco na correta disposição dos resíduos provenientes de aeronaves, ou 
da minimização do aspecto ambiental na operação aeroportuária(ICAO, 2010). 

Lee et al. (2008) cita que uma aeronave tem emmédia um ciclo de vida de aproximadamente 30 anos. 
Os autores, aplicando o conceito de product life cicle management(PLM), identificaram oportunidades 
paraaumentar a eficiência dos procedimentos de manutenção, reparo einspeçãona etapa de 
manutenção de aeronoves, que tem impacto na vida útil das aeronaves.  

A etapa de manutenção envolve ações que visam minimizar o desgaste de peças por meio da atuação 
preventiva (lubrificação, substituição de filtros, entre outros) e também da atuação corretiva 
(substituição da peça), respeitando todos os requisitos de segurança. Segundo Kinnison 
(2004)manutenção é o processo de assegurarque um sistemacontinuamenteexecutauma função 
pretendida, conforme projetado, emnível de confiabilidade esegurança. Destacam-se dois tipos de 
manutenção: não programada e programada.A manutenção não programada ocorre durante a quebra 
ou mau funcionamento do equipamento normalmente ocasionando custos e impactos maiores. A 
manutenção programada consiste em uma bateria de testes e substituição de peças em acordo com o 
número de horas de voo do equipamento, apresentando um menor custo e melhor utilização de 
materiais. 

Durante este processo que varia de acordo com o modelo de aeronave e escopo da manutenção, são 
gerados diferentes tipos de resíduos, entre perigosos e não perigosos. Dentre os resíduos gerados na 
etapa de manutenção de aeronaves da empresa aérea em estudo, destacam-se: óleos, 
panoscontaminados, sobras de tinta, partes metálicas, equipamentos de segurança, lixas entre outros 
(Nardi e Fofonka, 2011).As empresas aéreas geram resíduos sólidos que devem ser destinados e 
dispostos de forma ambientalmente correta e devem possuir Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010)desta forma, a busca 
constante de alternativas que visem à minimização de resíduos deve fazer parte da estratégia 
ambiental deste tipo de empresa. 

O presente trabalho se justifica na oportunidade de identificar e propor ações que visamminimizar a 
geração de resíduos, durante o processo de manutenção de uma aeronave. Na empresa objeto de 
estudo, várias ações para um correto gerenciamento de resíduos já foram implantadas, mas uma ação 
voltada a minimizar as quantidades geradas foi identificada como uma importante oportunidade de 
melhoria.Para tanto, foi realizado uma avaliação detalhada do processo tendo como método de 
trabalho a implantação da produção mais limpa em conjunto com as metodologias Lean Manufacturing 
e Six Sigma, além do benchmarking de boas práticas de manufatura com empresas de outros setores. 

 

2. Procedimento Metodológico 

Este trabalho foi desenvolvido em uma companhia aérea brasileira.A empresa possui um hangar de 
manutenção que atende aproximadamente 120 aeronaves por ano. Neste hangar são desenvolvidas 
atividades de manutenção preventiva e corretiva buscando o máximo aproveitamento da aeronave em 
uso, minimizando o tempo de permanência em solo. Desta forma, a manutenção preventiva também 
pode ser realizada em etapas (fases) e não necessariamente por completo. 
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O levantamento de dados referente à geração de resíduos envolvidos nos procedimentos de 
manutenção foi de 2007 a 2011. Em 2007, foi feito o diagnóstico em relação aos resíduos sólidos, 
avaliando os tipos de resíduos gerados, o processo de geração (na fonte geradora), pesagem e 
elaboraçãodo primeiro inventário de resíduos sólidos, sendo estes separados por classe (conforme 
ABNT NBR 10.004) e tipo de resíduo. Foram feitas análises físico-químicas dos resíduos gerados em 
maior quantidade, para fins de classificação e avaliação de possíveis formas de tratamentos. Em 
seguida, foi feito um trabalho para melhoria da coleta seletiva, incluindo todos os resíduos gerados 
(classes I, IIA e IIB) e busca contínua por melhores tecnologias, ações e empresas para destinação e 
disposição final ambientalmente correta destes resíduos, de forma a valorizá-los (reciclagem, 
reaproveitamento, reprocessamento, co-processamento em fornos de cimento e/ou uso como matéria-
prima em outros processos produtivos). Este trabalho foi contínuo de 2007 a 2011, sendo feito o 
inventário anual destes resíduos. O inventário era feito a partir dos dados diários e mensais de 
pesagem de cada tipo de resíduo (em balança calibrada), registrados nos Manifestos de Transporte de 
Resíduos (MTR). Os dados eram registrados em planilhas de controle da área ambiental da empresae 
também enviados para o órgão ambiental, conforme legislação federal e estadual. O gerenciamento de 
resíduos implantado foi feito com base nos 3Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar) e foi dada a destinação e 
disposição final adequada priorizando métodos de recuperação dos resíduos (reparar, reutilizar, 
reprocessar, co-processar, recuperação de energia e reciclagem do material) e minimização dos 
resíduos (rejeitos) para envio para eliminação (incineração e aterro). 

Para continuidade dos resultados positivos do gerenciamento de resíduos, identificou-se a 
necessidadede ações para redução de quantidade de resíduos, ou seja, minimização, uma vez que a 
separação nafonte e busca por melhores tecnologias de destinação/disposição final dos resíduos já 
estavam implantadas e em contínua avaliação. 
 

Desta forma, a partir dos dados existentes, foi feita avaliação para melhoria contínua e os métodossix 
sigma, lean manufacturing e do programa de produção mais limpa do CNTL foram utilizadas para 
identificar, classificar e estabelecer prioridades e oportunidades de minimização de resíduos. 
 
O Six Sigma visa por meio de ferramentas da qualidade, reduzir as variações dos processos e desta 
forma minimizar a geração de falhas e defeitos. O lean manufacturing por sua vez, procurar focar na 
eliminação dos sete tipos de perdas mais comuns nos processos, e que geram custos a empresa. A 
unificação desses métodos com a produção mais limpa foi empregado visando minimizar a geração dos 
resíduos na fonte. A Fig 1apresenta a sequência de implantação do projeto. 
 
 

 

Fig. 1.Principais etapas do procedimento metodológico  

Após a definição do escopo do trabalho, formou-se ao menos uma equipe para cada etapa envolvida no 
processo e após omapeamento detalhado dessas etapas, foi realizado um brainstorming visando 
identificar as causas potenciais de geração de resíduos sólidos. O exercício do brainstorming sinalizou 
que várias fontes potenciais de geração de resíduos eram comuns em grande parte dos processos, 
desta forma, priorizaram-se estes pontos visando uma maior projeção de redução da geração. Outras 
ferramentas como FMEA(Failure Mode Effect Analysis), FEPSC (Análise dos Fornecedores, Entradas, 
Processo, Saídas e Clientes)e JIDOKA foram adotadas parcialmente no estudo. 

Na sequência utilizou-se a ferramenta de priorização que deu suporte as equipes para estabelecer um 
plano de ação visando à eliminação das principais causas raizda geração de resíduos sólidos. A 
ferramenta proposta privilegiou identificar os problemas ofensores aos métodos abordados no estudo e 
garantiu uma correta priorização das oportunidades identificadas. 
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Para a priorização das atividades de maior impacto estabeleceu-se uma proposta de integração entre 
os métodos Six sigma (SS), Lean Manufacturing(Lean) e Produção mais limpa (P+L) de forma que 
sejam priorizadas as oportunidades com maior impacto considerando-se os seguintes critérios: nível do 
impacto das sete perdas do lean manufactuting, esforço e impacto para implantação da ação(Six 
Sigma) e nível 1 da produção mais limpa, conforme quadro 1. 

A priorização de quais resíduos deveriam ser tratados inicialmente e que poderiam trazer um beneficio 
imediato à empresa partiu da principio da elaboração de um índice de priorização (IP) com pesos iguais 
para cada método: 1SS+ 1Lean + 1P+L. 

        Quadro 1 – Critérios de pontuação para priorização das oportunidades de minimização. a) Lean 
manufacturing b) Seis sigma c) Produção Mais Limpa  

 

3. Resultados e Discussões 

As Fig.2, 3 e 4  apresentam as principais etapas identificadas no  processo de manutenção realizado no 
angar de aeronaves estudado, bem como as respectivas entradas e as saídas de resíduos. Convém 
ressaltar, que não necessariamente todas estas etapas são realizadas  e na sequência apresentadas, 
visto que, tem-se um modelo de manutenção “em fases” e de periodicidades e tempos diferentes, 
dependendo do tipo de aeronave e do procedimento requerido. Contudo, as entradas e saídas desta 
etapas, mantém uma certa uniformidade “qualitativa” devido aos requerimentos técnicos, de qualidade 
e de segurança a serem atendidos. Kinisson (2004) apresentou uma comparação entre os 
requerimentos de qualidade da série ISO 9000 e aqueles requeridos na manutenção de aeronaves e 
vários deles são considerados e devem ser atendidos, tais como: responsabilidade gerencial, sistema 
de qualidade documentado, processos de controle implementados, controle documental, controle de 
compra, rastreabilidade de produtos, inspeção e testes, controle de produtos em não-conformidade, 
entre outros. 

As fontes de resíduos nas diferentes etapas são aquelas associadas a procedimentos de limpeza,  de 
diferentes estruturas, de reparos de sistemas com susbstituição de peças, estofamento, troca de óleo, 
entre outros. Para estas atividades materiais como equipamentos de proteção individual (EPI), panos, 
produtos químico diversos, mantas absorventes, pilhas e baterias, entram e saem das etapas do 
processo de manutenção na forma de resíduo. Algumas peças precisam ser substituídas ou reformadas 
como é o caso dos estofamentos, gerando resíduos como capas e espumas de poltronas.   

A Tabela 1 apresenta os resultados do ano de 2011 referentes à quantificação, classificação e 
destinação dos diferentes resíduos, indicando as oportunidades de mitigação da geração de resíduos na 
empresa. 

Pontuação Priorização six sigma Pontuação
Produção mais 

limpa
Pontuação

1 Esforço alto / impacto baixo 1 Nível 1 3

2 Esforço alto / impacto alto 2 Nível 2 2

3 Esforço baixo / impacto baixo 3 Nível 3 1

4 Esforço baixo / impacto alto 4

5

6

7

a) b) c)

Impacta 6 entre as sete perdas do lean 

manufacturing.
Impacta 7 entre as sete perdas do lean 

manufacturing

Lean manufacturing

Impacta 1 entre as sete perdas do lean 

manufacturing
Impacta 2 entre as sete perdas do lean 

manufacturing
Impacta 3 entre as sete perdas do lean 

manufacturing
Impacta 4 entre as sete perdas do lean 

manufacturing
Impacta 5 entre as sete perdas do lean 

manufacturing
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        Tabela 1 – Classificação e destinação dos resíduos gerados no processo de manutenção.

Fonte: Alves (2011), modificado. 

Como principais resultados obtidos com o correto gerenciamento dos 
melhoria da forma de destinação e disposição final, o aproveitamento dos resíduos como matéria
prima em outros processos (redução de extração/consumo de recursos naturais) e a redução de custos 
acima de 60% de 2007 a 2011. Em 2007, 100% dos r
manutenção de aeronaves eram incinerados e em 2011 esse percentual reduziu para 1,2% de resíduos 
incinerados e ainda 0,6% dos rejeitos (resíduos sem valor econômico) foram dispostos em aterro 
industrial. Em contrapartida, em 2011, 98,2% dos resíduos sólidos industriais foram enviados para co
processamento em fornos, reciclagem, reaproveitamento, reprocessamento e/ou uso como matéria
prima em indústrias (Alves, 2011). 

 

Por meio da aplicação dos conceitos e métodos de tr
o projeto, foi possível identificar as principais contribuições dessas metodologias no processo de 
implantação da produção mais limpa, conforme as Tabelas 2 e 3
redução da geração de resíduos com a implantação das ações estabelecidas.
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Por meio da aplicação dos conceitos e métodos de trabalho do Six Sigma e Lean Manufacturing
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eração de resíduos com a implantação das ações estabelecidas. 
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Fig. 2.Etapasde manutenção geral, serviços de estruturas, aviônica e de aparência e suas entradas e 

saídas. 

 

Fig. 3.Etapasde manutenção de compostos, pintura, poltronas, forros e tapeçariaem geral, serviços de 

estruturas, aviônica e de aparência e suas entradas e saídas. 

Manutenção geral/ 
sistemas

Serviços de 
estruturas

Serviços de 
Aviônica

Serviços de 
Aparência

• EPI´s.
• Panos limpos.
• Produtos  quimicos.
• Óleo/Fluídos.
• Mantas absorventes.
• Peças de substituição 

metálicas ou não.
• Borrachas e mangueiras.
• Papelão, palpel e fita 

adesiva.

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos 

químicos, óleo, fluídos e 
latas contaminadas.

• Mantas absorventes 
contaminadas.

• Peças metálicas e não 
• metálicas para descarte.
• Borrachas e mangueiras 

para descarte.
• Reciclável: papel, papelão, 

plástico, metal.
• Não reciclável: fita adesiva

• EPI´s.
• Panos limpos.
• Produtos quimicos.
• Óleo/Fluídos.
• Mantas absorventes.
• Peças de substituição 

metálicas ou não.
• Lixas.
• Fibra de vidro.

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos 

químicos  e latas 
contaminadas.

• Mantas absorventes 
contaminadas.

• Peças metálicas e não 
• metálicas para 

descarte.
• Lixas (discos de lixas) 

usadas.
• Fibra de vidro.

• EPI´s.
• Panos limpos.
• Produtos quimicos.
• Pilhas e baterias.
• Borrachas e mangueiras.
• Eletrônicos (lâmpadas, 

cabos, entre outros.).
• Fita adesiva.

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos 

químicos e latas 
contaminadas.

• Borrachas e mangueiras.
• Pilhas e baterias para 

descarte.
• Eletroeletrônicos (cabos 

elétricos, circuitos, 
fusíveis).

• Lâmpadas
• Fita adesiva.

• EPI´s.
• Panos limpos.
• Produtos quimicos.
• Óleo/ fluído.
• Chapas/ Peças de 

substituição plásticas
• Fita adesiva.
• Lixas.
• Mantas absorventes.

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos 

químicos, e latas 
contaminadas.

• Peças plásticas para 
descarte.

• Lixas (discos de lixas) 
usadas.

• Fita adesiva.
• Mantas absorventes 

contaminadas.

Saídas

Oficina de 
compostos

Poltronas e 
Forros

Oficina de 
pintura

Tapeçaria

• EPI´s.
• Panos limpos.
• Produtos quimicos.
• Mantas absorventes.
• Materiais compostos.
• Lixas.

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos. 

químicos e latas 
contaminadas.

• Mantas absorventes 
contaminadas.

• Peças metálicas e não 
• Descartes de materiais 

compostos.
• Reciclável: papel, papelão, 

plástico, metal.
• Não reciclável: fita adesiva

• EPI´s.
• Panos limpos.
• Produtos quimicos.
• Lonas plásticas.
• Água.
• Materiais para preparo 

da tinta.
• Revolver de pintura.
• Cabine de pintura.
• Tinta.
• Lixas.
• Fita desiva.

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos. 

químicos e latas 
contaminadas.

• Efluentes.
• Embalagens plásticas..
• Lona plástica 

contaminada.
• Lixas usadas.
• Fitas adesivas.
• Borras de tinta.
• Sobras de tinta.

• EPI´s.
• Panos limpos
• Produtos químicos.
• Material Textil.
• Rolos de linha.
• Agulhas. 
• Moldes.
• Fita adesiva.

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos. 

químicos e latas 
contaminadas.

• Material textil e agulhas 
usadas.

• Fita adesiva.

• EPI´s.
• Panos limpos.
• Produtos quimicos.
• Peças de PVC para 

substituição.
• Estofamento.

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos. 

químicos e latas 
contaminadas.

• Pastes de PVC para 
descarte.

• Restos de estofamento.

Entradas

Saídas
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Fig. 4.Etapas e identificação de entradas e saídas do processo de manutenção de aeronaves. 

Tabela 2 – Integração das metodologiasSix Sigma e Produção Mais Limpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termoplásticos CerigrafiaJanelas
Liberação da 

aeronave

• EPI´s.
• Panos limpos.
• Produtos Químicos.
• Material plástico ABS.
• Moldes.
• Papel/ papelão.

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos. 

químicos e latas 
contaminadas.

• Material ABS.
• Perdas no processo de 

injeção.
• Papel/ papelão para 

descarte.

• EPI´s.
• Panos limpos.
• Produtos Químicos.
• Lixas para polimento.
• Janelas de acrilico.

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos. 

químicos e latas 
contaminadas.

• Lixas para descarte.
• Acrilico.

• EPI´s
• Cartuchos de tinta;
• Material para 

impressão;
• Adesivos.

• EPI´s contaminados.
• Cartuchos de tinta para 

descarte.
• Papel/ papelão.
• Sobras de adesivos.

Entradas

Saídas
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Tabela 3 – Integração das metodologiasLean Manufacturing e Produção Mais Limpa 

 

A Tabela 4 apresenta a priorização de oportunidades (pontuação maior) identificadas quando da 
integração das pontuações obtidas na aplicação das três abordagens. 

Tabela 4. Priorização de oportunidades de minimização de resíduos 

 

Resíduo  Six Sigma
 Lean 

Manufacturing
 P+L

Total de 

Pontos

Embalagens plásticas 4 3 3 36

EPI´s contaminados 4 3 3 36

Lixas (discos de lixas) usadas 4 3 3 36

Restos de produtos. químicos,óleo, fluídos e latas contaminadas 4 3 3 36

Borra de tinta 3 3 3 27

Cartuchos de tinta para descarte 4 2 3 24

Panos contaminados 4 2 3 24

Papel/ papelão 4 2 3 24

Peças metálicas e não metálicas 2 4 3 24

Eletroeletrônicos (cabos elétricos, circuitos, fusíveis) 2 3 3 18

Pilhas e baterias para descarte 2 3 3 18

Borrachas e mangueiras 2 2 3 12

Lona plástica contaminada 2 2 3 12

Mantas absorventes contaminadas 2 2 3 12

Pastes de PVC para descarte 2 2 3 12

Restos de estofamento (espumas de poltronas) 1 5 2 10

Perdas no processo de injeção 1 3 3 9

Agulhas usadas 1 3 3 9

Partes de materiais compostos (fibra de vidro, fibra de carbono) 1 4 2 8

Resíduos da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (lodos, 

borras de óleo, sólidos do gradeamento e caixa de retenção)
2 2 2 8

Material textil (capa de poltronas) 1 4 2 8

Fita adesiva 1 2 3 6

Material ABS 1 3 2 6

Fibra de vidro 1 2 3 6

Sobras de adesivos 1 2 3 6
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Destaforma,conforme Tabela 5, estabeleceu-se um plano de ação em acordo com as regulamentações 
existentes, de forma a garantir a mitigação da geração dos resíduos na fonte,atendendo para cada 
proposta os critérios da produção mais limpa. O plano de ação estabelecido focou nos itens que na 
pontuação total representam 80% das oportunidades de melhorias e também nos itens que não 
apresentavam restrições das agências reguladoras do setor. 

Tab.5 – Matriz de esforço impacto para priorização do plano de ação. 
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4. Conclusões 

Com o aumento da demanda no mercado de aviação e consequente incremento da emissão de 
poluentes e geração de resíduos faz-se necessário desenvolver e implantar iniciativas que visam a 
minimização da geração desses poluentes. 

A integração dos três métodos (six sigma, lean manufacturing e produção mais limpa) aplicada a um 
processo pode trazer benefícios tanto na identificação dos aspectos ambientais e na priorização das 
atividades como na identificação das  melhores alternativas para minimização da geração de resíduos 
na fonte. 

Os ganhos obtidos no emprego desses métodos em um processo de manutenção de aeronaves podem 
chegar até 15% por meio da alteração e padronização de procedimentos e na mitigação dos insumos 
que fazem parte de processo como óleos, lubrificantes, tintas, panos, equipamentos de proteção 
individual etc. 

Existe grande oportunidade no setor de realizar benchmarking com outros setores do mercado que 
possuem maior experiência as boas práticas de manufatura. 
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