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RESUMO
O mercado mundial de aviação demonstra nos últimos anos exponencial
crescimento devido ao aumento da demanda pelo transporte de cargas e
passageiros e, como consequência, verifica-se o aumento da geração de poluentes
durante o ciclo de vida das aeronaves. O trabalho em questão tem como escopo o
processo de manutenção de aeronaves e como principais objetivos: identificar e
detalhar as principais fontes geradoras de resíduos neste processo, e dar suporte a
empresa Gol Linhas Aéreas na priorização das ações para minimizar ou eliminar a
geração na fonte. Baseando-se na aplicação da Produção mais Limpa e no uso das
metodologias Lean Manufacturing e Six Sigma, foi possível identificar as principais
fontes geradoras de resíduos sólidos no processo e priorizar a implantação de ações
para eliminar as causas raiz das fontes identificadas. Como principais resultados o
trabalho propõe a aplicação de um grupo de ações no nível 1 da Produção mais
Limpa, que trarão como benefício uma redução potencial de até 40% na criticidade
dos aspectos ambientais identificados no processo. Além dos resultados descritos,
identificaram-se também outras oportunidades de ganhos potenciais que não podem
ser aplicadas devido ao atendimento às regulamentações do setor que estabelecem
regras para manutenção e substituição de componentes de aeronaves. Verificou-se
no trabalho que a aplicação da Produção mais Limpa por meio da utilização de
metodologias que buscam a melhoria contínua dos processos pode trazer benefícios
sustentáveis e representativos e que existe a oportunidade de benchmarking com
outras empresas de diferentes segmentos que apresentam um nível de maturidade
maior na aplicação desses conceitos.

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

ABSTRACT
Minimization of waste generation in the aircraft maintenance process through
cleaner production techniques.
The global aviation market in recent years has demonstrated exponential
growth due to the increased demand for passengers and loads transportation, and
consequently there is an increase in generation of polluting during the aircraft life
cycle. The work in question has as scope the aircraft maintenance process and main
objectives: to identify and detail the main sources of waste in the aircraft
maintenance process and to support Gol Linhas Aéreas in prioritizing actions to
minimize these wastes by root causes identification. Based on the application of
Cleaner Production and use of Lean Manufactuting and Six Sigma methodologies
were possible to identify the main sources of solid waste in the process and prioritize
the implementation of actions aimed to address the root causes of such wastes. The
main results paper proposes the application of a group of actions at level 1 of cleaner
production that will bring benefits with a potential reduction about 40% on the
criticality of the process environmental aspects. In addition to the results described,
were also identified other´s opportunities with potencial gains that cannot be applied
due to sector regulations that establish rules for maintenance and replacement of
aircraft components. It was found in the work that the application of Cleaner
Production through the use of methodologies that seek continuous improvement of
processes can bring sustainable benefits and representative gains, and that there is
the opportunity of benchmark with other companies from different segments that
present a greater maturity level in the application of those concepts.
Keywords: maintenance; waste; aircraft; continuous improvement; cleaner
production.
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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

implantação

de

tecnologias

mais

limpas

são

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.

Iniciativas

específicas

em

alguns

mercados

ou

órgãos

regulamentadores 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 segundo relatório
anual da Internacional Civil Association Organization (ICAO, 2010).
Lee et al. (2008) cita que uma aeronave tem em média um ciclo de vida de
aproximadamente 30 anos e que aplicando-se o conceito de product life cicle
management (PLM) é possível identificar oportunidades para aumentar a eficiência
dos procedimentos de manutenção, reparo e inspeção, 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 que visa
assegurar que um sistema continuamente execute uma função pretendida, conforme
projetado, em nível de confiabilidade e segurança. Destacam-se dois tipos de
manutenção: não programada e programada.
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, panos contaminados, sobras de
tinta,

partes

metálicas,

equipamentos

de

segurança,

lixas

entre

outros

(FELISBERTO, 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
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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.
A busca de alternativas de minimização de resíduos pode envolver a aplicação de
diferentes abordagens associadas à gestão ambiental e ecologia industrial como o
Lean Manufacturing e o Six Sigma. Segundo Calia (2009), analisando projetos de
prevenção à poluição e redução de custos, verificou-se que nos países onde a
aplicação do Six Sigma é mais expressiva, os resultados da prevenção à poluição
também são mais expressivos do que em países com menores níveis de
implantação de iniciativas de Six Sigma. Da mesma forma, Epa (2003) cita que um
programa de Lean Manufacturing implantado de maneira correta, proporciona um
ambiente operacional e cultural apropriado para minimização de perdas e prevenção
a poluição.
No estudo realizado, as metodologias Lean Manufacturing e Six Sigma foram
utilizadas desde a definição do escopo do projeto até a proposta final de plano de
ação, passando pelas etapas de mapeamento de processo, brainstorming e
priorização, onde se aplicou a integração das metodologias com a produção mais
limpa.
O presente trabalho se justifica na oportunidade de identificar e propor ações que
visam minimizar a geração de resíduos, durante o processo de manutenção de uma
aeronave. Na empresa Gol Linhas Aéreas objeto desse 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.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos do trabalho foram definidos visando à obtenção da mitigação dos
aspectos ambientais do hangar de manutenção em acordo com as politicas
operacionais da empresa Gol Linhas Aéreas.
2.1 Objetivo Geral
Identificar e propor melhorias no processo de manutenção de aeronaves com foco
na minimização da geração de resíduos sólidos por meio do emprego das
metodologias de Produção mais Limpa, Six Sigma e Lean Manufacturing.
2.2 Objetivos específicos
Implantar um modelo de integração entre as metodologias Produção mais Limpa
Lean manufacturing e Six sigma, que garantam a correta priorização das
oportunidades identificadas para minimizar a geração de resíduos na fonte.
Avaliar a redução da criticidade dos aspectos ambientais atendendo as premissas
da Produção mais Limpa.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica inicia-se no entendimento da história e evolução do mercado
mundial da aviação, passando pela gestão ambiental nas empresas, detalhamento
dos impactos ambientais na aviação civil, processo de manutenção de aeronaves e
a geração de resíduos proveniente desse processo. Destacou-se também as
metodologias possiveis de serem empregadas para mitigação dos aspectos
ambientais no processo de manutenção de aeronaves, objetivo deste trabalho.
3.1 História e Evolução da Aviação
Segundo Curley (2012), o primeiro relato de voo tripulado ocorreu em 21 de
novembro de 1783, quando dois franceses subiram em uma cesta de vime
suspensas por um balão fabricado com tecido de algodão. O balão foi preenchido
com ar aquecido pela queima de palha, e levou os homens no ar por pouco mais de
20 minutos em Paris.
Por volta de 1842, William S. Henson, inventor britânico, patenteou os planos do
primeiro avião com motor, hélices e asas fixas. Contudo, depois de construir um
modelo mal sucedido, abandonou o projeto. Em 1890, Clément Ader, engenheiro
francês, decolou em um pequeno aparelho dotado de um motor a vapor que tinha
construído, o Avion. Mas não pode controlá-lo, ou mantê-lo no ar (CURLEY, 2012).
Em 1901, Wilbur Wright, um homem de negócios de Dayton (Ohio), ingressou em
um grupo formado por engenheiros de Chicago, com a finalidade de tratar
experimentos aeronáuticos. Nas tentativas de construção do experimento notaramse algumas dificuldades classificadas em três categorias: a sustentabilidade das
asas, a geração e aplicação da potência necessária para o voo da aeronave e o
balanceamento da mesma após a efetivação da decolagem (CURLEY, 2012).
A experiência e os resultados dos irmãos Wright, inspirou novos experimentos de
máquinas voadoras na Europa e Américas. Um desses experimentadores foi o
brasileiro Santos Dumont que oficialmente realizou o primeiro voo público na Europa
em 1906 em um modelo 14 bis. Ele é conhecido como o pai da aviação.
Após esses experimentos de sucesso, outros surgiram, como o francês Henri
Farman que fez seu primeiro voo em 1907 no Farma III e que posteriormente em

17

1908 completou o primeiro voo circular na Europa percorrendo uma distância de
aproximadamente um quilômetro.
A evolução da aviação deu-se em primeira instância no setor militar e na sequência
na aviação comercial. A Deutsche Luft - Reederei Gmblt (DLR) foi à primeira
empresa aérea com foco em aviação comercial e surgiu em 1917 na Alemanha,
sendo a responsável pela primeira rota de voo comercial no mundo que ligava
Berlim a Weimar (SIMÕES, 2003).
Com o desenvolvimento da aviação, novas rotas e empresas áreas surgiram, sendo
que por volta de 1924 já havia transporte regular de passageiros entre 17 países
Europeus, na África, Austrália e na América do Sul. Dentre as principais empresas,
que surgiram nesse período, destacam-se algumas ainda existentes como a
Lufthansa (Alemã) e a Aerovias Nacionales de Colômbia (Avianca) (SIMÕES, 2003).
3.2 O mercado e a indústria da aviação
Com a evolução e crescimento do setor da aviação surgiu a necessidade da criação
de agências reguladoras, estabelecendo critérios operacionais e de segurança de
voo como a “Internacional Civil Aviation Organization” (ICAO).
A ICAO é uma agência especializada das Organizações das Nações Unidas (ONU)
e foi criada em 1944 com o propósito principal de garantir um crescimento seguro e
ordenado do mercado da aviação civil ao redor do mundo, por meio da determinação
de diretrizes de segurança, eficiência, atendimento a normalizações, e proteção ao
meio ambiente. Atualmente a instituição serve como fórum de cooperação entre
todos os setores da aviação civil dos 191 países membros.
No Brasil o setor é regulado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), criada
em 2005, substituiu o Departamento de Aviação Civil (DAC) como autoridade de
aviação civil e regulador do transporte aéreo no país. O DAC foi um departamento
integrante da estrutura administrativa do Ministério da Aeronáutica até 1999.
A ANAC, vinculada à secretaria de aviação civil da Presidência da República, é uma
autarquia especial, caracterizada por independência administrativa, autonomia
financeira, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes,
que

atuam

em

regime

de

colegiado.

Tem

como

atribuições

exercer

a
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regulamentação e fiscalização das atividades de aviação civil e de infraestrutura
aeronáutica e aeroportuária (ANAC, 2009).
A atividade regulatória da ANAC pode ser dividida em duas vertentes: a regulação
técnica e a regulação econômica. A regulação técnica que é a principal vertente
busca principalmente a garantia da segurança aos passageiros e usuários da
aviação civil, por meio de regulamentos que tratam sobre a certificação e
fiscalização da indústria.
O mercado de aviação tanto em âmbito nacional quanto internacional apresenta
desde então constante crescimento acompanhando a redução da tarifação das
passagens aéreas, o crescimento econômico e o crescimento de setores como o
turismo e relações comerciais.
No período de 1989 a 2009, o planejamento total de tráfego aéreo, medido em
desempenho por toneladas - quilômetro cresceu a uma taxa anual de 4,4%. Em
2009 o transporte aéreo carregou cerca de dois bilhões de passageiros e trinta e oito
milhões de toneladas de cargas em serviço de frete (ICAO, 2010).
A crise financeira de 2008, seguida pela recessão de 2009, impactou a taxa média
de crescimento do setor, conforme mostra a Tabela 1.
Segundo a ICAO (2010), nos últimos 10 anos a aviação apresenta um crescimento
absoluto em diferentes mercados e novas categorias de serviços, graças à liberação
do transporte aéreo em vários países permitindo a diversificação de serviços, e
também devido ao modelo de baixo custo que permite maior acesso de outras
classes da população.
Tabela 1 - Taxa de crescimento da aviação internacional.
Crescimento médio anual (%)
Desempenho por quilômetro
transportado

1979-1989

1989-1999

1999-2009

Passageiro

5,3

4,7

4,3

Carga

7,4

6,6

2,6

Correios

4,0

1,2

-2,7

Fonte: ICAO (2010) - adaptado pelo autor.
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Segundo relatório da ICAO (2010), estudos para análise e estatística da aviação são
periodicamente elaborados. Nestes estudos são considerados o desenvolvimento
econômico, o conhecimento industrial em nível regional e global, bem como
projeções sobre a relação entre o crescimento econômico e a demanda por
transporte aéreo. Para efeito de análise de demanda, o mundo é dividido em nove
regiões e 53 grupos de rotas. A ICAO desenvolveu uma estimativa do crescimento
do setor até 2030 (faturamento por passageiro/ quilômetro), com extensão até 2040,
provendo uma análise e projeção de impactos ambientais futuros.
A projeção do impacto ambiental devido ao crescimento do setor abrange desde
impactos provenientes da estrutura aeroportuária e manutenção de aeronaves até a
geração de resíduos e emissão de poluentes durante o voo (ICAO, 2010).
De acordo com o estudo da ICAO (2010), os voos domésticos na América do Norte
apresentam a menor projeção de taxa de crescimento entre as dez maiores rotas do
mundo. Isso se deve possivelmente à saturação do setor na região e também à
redução do crescimento econômico. O estudo também demonstra a projeção de
crescimento até 2030 de 7,9% para voos domésticos na China e 6,7% para os
demais países Asiáticos.
A demanda por transporte aéreo no Brasil apresentou substancial crescimento nos
últimos anos, alinhado ao crescimento econômico do país. A Tabela 2 apresenta o
total de passageiros pagantes transportados por empresas brasileiras nas quinze
principais rotas internacionais entre 2001 e 2009, segundo dados da Anac (2009).
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Tabela 2 - Série anual de passageiros pagos transportado ao exterior.

Fonte: ANAC (2009).

A Figura 1 representa graficamente as seis maiores rotas internacionais. O valor
demonstrado apresenta o total de passageiros transportados nos dois sentidos, ou
seja, passageiros embarcados no Brasil e desembarcados no exterior e vice-versa.

Figura 1 - Variação de passageiros pagos transportados para o exterior entre 2001 e 2009.
Fonte: ANAC (2009).
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A Figura 2 apresenta o total de passageiros transportados, somando-se embarcados
e desembarcados, e a participação das empresas nos aeroportos Brasileiros com
movimentação maior do que 100 mil passageiros com origem ou destinos a estes
aeroportos. Foram considerados os passageiros pagantes transportados por
empresas brasileiras e estrangeiras no ano de 2009.

Figura 2 - Passageiros transportados por diferentes companhias áereas em diferentes
aeroportos do Brasil.
Fonte: ANAC (2009)

A indústria da aviação faz parte de um mercado extremamente competitivo com
grande expansão doméstica e internacional, dividindo-se entre empresas com
gestão pública ou privada, sendo esta última predominante e em expansão.
De modo geral, este mercado é dominado pelas fabricantes Boeing, Air Bus,
Bombardier e Embraer, com atuações em diferentes segmentos, o que faz com que
as empresas aéreas tenham um baixo poder de barganha e poucas opções de
escolha.
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Nos últimos 40 anos, a eficiência tonou-se uma obsessão na indústria da aviação. O
período se destaca pela busca do desenvolvimento de aeronaves com diferentes
designs que proporcionem maior velocidade na viagem com menor ruído e menor
consumo de combustível, segundo Air Transport Action Group (ATAG) (ATAG,
2010).
3.3 A Problemática Ambiental na Aviação e a Busca de Soluções
A indústria da aviação busca alternativas técnicas para aumentar a eficiência das
aeronaves e turbinas. O combustível representa um dos maiores custos para uma
empresa aérea e o preço do petroléo é volátil. Além disso, quando uma empresa
decide comprar uma aeronave, o fator consumo de combustível se torna
predominante. Com a redução do consumo de combustíveis, diretamente é possível
reduzir a emissão de poluentes. Estima-se que para cada tonelada de redução de
consumo de combustível, 3,15 toneladas a menos de CO2 são emitidas (ATAG,
2010). A Figura 3 apresenta a evolução da redução no consumo de combustíveis
devido a mudanças de tecnologia no design das aeronaves e a maior eficiência das
turbinas, considerando como base inicial a eficiência da aeronave Comet 4 que foi o
primeiro modelo de avião comercial propulsionado com motores a jato no mundo
(ATAG, 2010).
O modelo de avião a jato mais utilizado atualmente é o Boeing 737. A versão
comercial do Boeing 737-100 transportava mais de 124 passageiros por 2,775 km,
com uma carga total de 12701 kg. A versão atual do Boeing 737- 800, transporta
48% mais passageiros, com um incremento de 67% na carga total paga, porém, com
redução de 23% na queima de combustível ou 48% menos combustível por assento
ocupado (ATAG, 2010).
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Figura 3 - Ganhos de eficiência de combustível na era dos aviões a jato.
Fonte: ATAG (2010).

Alguns fatores são determinantes na indústria da aviação e impactam diretamente o
resultado financeiro das empresas e a disponibilidade de voos aos passageiros:
1. Capacidade dos aeroportos;
2. Estrutura de rotas;
3. Tecnologia operacional;
4. Custos de compra ou leasing da aeronave;
5. Custos operacionais: manutenção, combústivel e pessoas.
Lee et al. (2008) cita que uma aeronave tem em média um ciclo de vida de
aproximadamente 30 anos, desta forma, verifica-se inúmeras oportunidades da
aplicação do Product life cicle management (PLM) durante todas as etapas que
compõe este ciclo, que tem por objetivo trazer benefícios gerais para a indústria por
meio do aumento de desempenho das aeronaves.
A indústria de aviação ao longo de todo o ciclo de vida da aeronave, conforme
Figura 4, envolve uma série de fornecedores e profissionais especializados que
atuam visando à melhoria contínua do desempenho do equipamento:
1. Fornecedores de matérias prima e equipamentos;
2. Projetistas, engenheiros e mão de obra especializada;
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3. Fornecedores de alimentos e peças de reposição;
4. Prestadores de serviço de manutenção;
5. Tratamento e disposição das aeronaves em fim de vida útil.

Figura 4 - Ciclo de vida de produto na aviação – adaptado pelo autor.
Fonte: LEE (2008).

Para cada uma das etapas é possivel identificar aspectos ambientais e
oportunidades para mitigação e redução da criticidade ambiental.
3.3.1 Controle de Emissões de Gases de Efeito Estufa
A responsabilidade ambiental não é algo novo para a indústria da aviação. Mesmo
antes do protocolo de Kyoto, a indústria vem trabalhando para minimizar a redução
nas emissões. Nos últimos 40 anos, a indústria da aviação aumentou o seu
desempenho na utilização de combustíveis em até 70%, compensando de certa
forma o aumento de demanda do setor (ICAO, 2010).
A projeção S1 da Figura 5 representa o consumo de combustíveis no setor
considerando as tecnologias atuais e o mesmo nível de eficiência operacional
quanto aos procedimentos de decolagem, aterrissagem e taxiamento das
aeronaves. A projeção S5 representa a projeção de consumo de combustíveis
considerando um nível otimista de melhoria tecnológica e de eficiência operacional.
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Figura 5 - Projeção de consumo de combustíveis no setor considerando diferentes cenários
e tecnologias – adaptado pelo autor.
Fonte: ICAO (2010).

A indústria da aviação tem como uma das metas principais interromper o
crescimento da emissão de CO2 em médio prazo (2020), e em longo prazo, zerar o
aumento deste tipo de emissão em relação aos níveis de 2005 (ATAG, 2010).
As estratégias para redução das emissões baseiam-se em três principais pilares,
como segue:
1. Melhoria da tecnologia atual: o desenvolvimento de novas tecnologias
apresenta a maior probabilidade para redução das emissões. A indústria
apresenta

constantes

avanços,

tais

como:

designs

mais

eficientes,

composição de partes com materiais mais leves, desenvolvimento de
biocombustíveis etc;
2. Eficiência da operação: segundo o estudo de 1999 do Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) (IPCC, 1999), existe em média a
oportunidade de redução de 6% nas emissões de CO2 e gastos com
combustíveis através da melhora da eficiência das operações de voo em
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relação ao melhor balanceamento e distribuição do peso das aeronaves, e
nos procedimentos de decolagem e aterrissagem;
3. Eficiência na infraestrutura: em curto prazo, ações referentes à melhora da
eficiência da infraestrutura aeroportuária apresentam a melhor oportunidade
para redução de consumo de combustível e emissão de CO2, estima-se em
12% de oportunidade de redução. A oportunidade encontra-se na revisão da
logística aeroportuária referente ao trânsito de aeronaves durante a operação
de pousos e decolagens.
De acordo com a ICAO (2010), com base na análise estatística de dados sobre o
crescimento econômico, ganhos de produtividade das aeronaves, evolução das
rotas de baixo custo entre outros, é possível fazer uma projeção futura das
tendências de evolução dos principais fatores sob - responsabilidade da aviação que
impactam o meio ambiente:
1. Ruído das aeronaves: embora as aeronaves atuais sejam cerca de 80% mais
silenciosas que as fabricadas cinquenta anos atrás (ICAO, 2010), o ruído
produzido pelas aeronaves permanece sendo o fator mais significante e
representativo em termos de reações adversas, por exemplo, a expansão de
aeroportos;
2. Qualidade do ar próximo aos aeroportos: tipicamente a aviação civil contribui
em baixa escala para piora da qualidade do ar das regiões próximas a
aeroportos em comparação a outras fontes geradoras, porém, como objetivo
para a redução desses impactos, a ICAO (2010) estabeleceu metas e
certificações a serem buscadas pelos aeroportos nos próximos 30 anos;
3. Geração de resíduos sólidos: com o aumento da demanda pelo transporte
aéreo e consequente aumento no número de aeronaves, é possível prever
um aumento na geração de resíduos sólidos seja na estrutura aeroportuária,
seja na manutenção das aeronaves ou como resultante do próprio transporte
de passageiros ou cargas.
De acordo com o IPCC (1999), as mudanças climáticas referem - se a qualquer
alteração do clima ao longo de um período, causada por uma variação natural ou por
contribuição da intervenção humana. A mudança de clima global é motivada pelo
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acúmulo de Greenhouse Gases (GHG) – gases de efeito estufa - na camada mais
baixa da atmosfera.
A aviação possui uma pequena, porém importante participação nas mudanças
climáticas. A estimativa inicial do Committee on Aviation Environmental Protection
(ICAO/CAEP, 2010) sobre o total de volume de emissão de CO2 em 2006
(considerando voos domésticos e internacionais) está no range de 600 milhões de
toneladas/ano, sendo responsável por 2% do total de emissões de CO2 e por 12%
das emissões de todas as fontes de transportes.
Os principais fabricantes do mercado estão constantemente buscando alternativas
para

mitigar possíveis aspectos que podem causar

impactos ambientais. A

alteração do design das aeronaves para a redução do drag, que é a força
aerodinâmica de oposição ao deslocamento da aeronave (ATAG, 2010), é sem
dúvida uma das principais iniciativas em conjunto com a busca por combústiveis
alternativos.
Além disso, a utilização de materiais compostos na fuselagem das aeronaves, em
substituição ao alumínio tradicional, tem contribuído para a redução do peso e
consequente redução do consumo de combústiveis estimada em 20% (ATAG,
2010). A pintura das aeronaves também é um fator de estudo e que pode
futuramente trazer benefícios e redução de consumo de combústiveis. Novos
revestimentos de tinta estão sendo desenvolvidos para terem maior resistência a
lascamentos e rachaduras do que os atuais, além de mais leves. Essa alteração
permitirá uma redução de 10% à 20% da massa referente à pintura nas aeronaves
(ATAG, 2010).
Olhando a cadeia como um todo, os aeroportos desempenham também um papel
como gerador de impactos ambientais e local para implantação de iniciativas para
novas soluções. Os aeroportos são grandes complexos urbanos por onde passam
um volume representativo de passageiros e funcionários, e que servem como elo
entre os passageiros e as empresas aéreas. Nestes, são realizadas uma série de
atividades, tais como manutenção de aeronaves, controle de voo, recepção de
passageiros, entre outros (NARDI e FOFONKA, 2011). Em função disto, os
aeroportos têm de lidar com grandes fluxos diários de esgoto sanitário e efluentes,
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bem como, acomodar o escoamento da chuva e da neve acumulada ao longo de
várias centenas de hectares de pavimento impermeável. A escala do problema de
esgoto em vários grandes aeroportos é tal que algumas instalações têm suas
próprias estações de águas residuais de tratamento, especialmente para
escoamento sanitário (CURLEY, 2012).
Segundo Arend (2011) a aviação civil pode contribuir para a contaminação de áreas
ao redor de aeroportos, principalmente por meio das seguintes substâncias:
benzeno, chumbo, bromo, óleo mineral, querosene de aviação, éster de fosfato,
tetracloroeteno e tricoloeteno.
No início de 1960, o ruído dos aviões nas proximidades dos aeroportos urbanos
tornou-se um grande problema. A causa do problema foi o crescente número de
movimentos de aeronaves, associada à introdução da primeira geração de
aeronaves turbo com baixo desempenho na subida (como por exemplo, os primeiros
modelos do Boeing 707 e Douglas DC-8). Posteriormente, surgiram objeções
públicas para a expansão planejada da maioria dos aeroportos urbanos. Além disso,
o toque de recolher de ruído foi introduzido em muitos aeroportos já existentes,
como John F. Kennedy, em Nova Iorque, Heathrow, em Londres, e Kingsford Smith
Airport perto de Sydney (AREND, 2011).
No Brasil, o aeroporto internacional de Brasília atua com duas pistas para pousos e
decolagens, sendo que no período noturno uma das pistas é fechada para reduzir o
impacto dos ruídos nas regiões próximas ao aeroporto (ICAO, 2010). Visando o
cumprimento de normas nacionais e internacionais, grandes esforços têm sido
realizados por fabricantes de aviões para reduzir o ruído na fonte. As companhias
aéreas podem também ser encorajadas a alterar os procedimentos operacionais de
subida, a fim de reduzir a propulsão do motor em áreas altamente povoadas.
Os aeroportos vêm apresentando um alto investimento buscando neutralizar a
emissão de carbono e se certificarem como “terminais verdes”. Para isso, devem
também reduzir as emissões dos veículos aeroportuários internos, por meio da
implantação de linhas de metrô automáticas ou pela substituição dos veículos por
outros de combustíveis alternativos e de tecnologia de baixa emissão, conforme
Figura 6.
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Existe um alto impacto devido aos congestionamentos em aeroportos, quando os
aviões esperam para decolagem ou permanecem taxiando, não somente se torna
um inconveniente para os passageiros, como também ocorre o aumento do
consumo

de

combustível.

Essas

ineficiências

devem

ser

acompanhadas

continuamente para se determinar as ações e melhorias necessárias (ICAO, 2010).

Figura 6 - Veículos elétricos no aeroporto de Dallas e captação de energia solar em
Ackland.
Fonte: ATAG (2010).

Devido a grande complexidade e diferenças entre as diversas fontes de emissões, é
importante

distinguir

se

as

emissões

são

provenientes

da

infraestrutura

aeroportuária, movimentação de veículos ou das próprias aeronaves.
As emissões de aeroportos podem ser separadas em duas categorias: aquelas
produzidas por atividades do operador do aeroporto, e aquelas produzidas por
outras atividades relacionadas ao aeroporto. Isto ajuda a separar as emissões que
são de responsabilidade direta do operador aeroportuário.
O documento do World Resources Institute (WRI), The Greenhouse Protocol (2010)
disponibiliza como apoio um sistema dividindo as emissões dentro de três escopos,
baseados na propriedade (responsabilidade) e controle das fontes de emissões
aeroportuárias:
1. Escopo um: emissão de gases de efeito estufa de fontes que são de
propriedades ou controladas pelo operador do aeroporto;
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2. Escopo dois: emissão de gases de efeito estufa de equipamentos/
infraestrutura

de

terceiros

(geração

de

eletricidade,

aquecedores

e

refrigeração), compradas pelo operador do aeroporto;
3. Escopo três: emissão de gases de efeito estufa de atividades relacionadas ao
aeroporto não compradas e não controladas pelo operador do aeroporto.
É recomendável dividir-se o escopo três em duas subcategorias:
a. Escopo três A – Emissão de gases de efeito estufa que o operador do
aeroporto pode influenciar, mesmo que não tenha controle sobre as
fontes;
b. Escopo três B - Emissão de gases de efeito estufa que o operador do
aeroporto não pode influenciar.
O operador do aeroporto pode contribuir em melhorias nas atividades de taxi das
aeronaves e no uso das auxiliary power units (APU´s) conforme Figura 7, de
diversas maneiras incluindo:
1. Prover e incentivar o uso de uma fonte de potência em solo de eletricidade
fixa e de ar condicionado para as aeronaves nos gates (portões) dos
terminais, que permite o desligamento das APU´s;
2. Aperfeiçoar os caminhos de táxi das aeronaves, configuração das pistas e
terminais para reduzir a distância de taxi e o congestionamento do terminal;
3. Utilizar

técnicas

de

gerenciamento

de

chegadas

de

aeronaves

disponibilizando gates em pontos estratégicos, minimizando a distância de
taxi após o pouso;
4. Implantar alternativas de tecnologia limpa para geração de eletricidade.

Figura 7 - Fonte de eletricidade fixa para potência em solo e ar condicionado.
Fonte: ATAG (2010)
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3.3.2 Gerenciamento Ambiental na Etapa de Manutenção de Aeronaves
Todo sistema, processo ou equipamento possui uma curva normal de deterioração,
partindo de uma condição perfeita para uma condição natural de aumento de falhas
e problemas. Conforme apresentado na Figura 8, todo sistema parte de uma
condição teórica perfeita com 100% de rendimento, porém, com o passar do tempo
e utilização, ocorre o aumento da entropria, que é o aumento de energia não
convertido

em

trabalho,

que é

a

deterioração natural de

todo

sistema

(KINNISON, 2004).

Figura 8 - Curva natural de deterioração de um sistema.
Fonte: KINNISON (2004) – adaptado pelo autor

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 assegurar que
um sistema continuamente execute uma função pretendida, conforme projetado, em
nível de confiabilidade e segurança. 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
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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, panos contaminados, sobras de
tinta,

partes

metálicas,

equipamentos

de

segurança,

lixas

entre

outros

(FELISBERTO, 2011). As empresas aéreas geram resíduos sólidos que devem ser
destinados e dispostos de forma ambientalmente correta e devem possuir um 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.
Segundo Nardi e Fonfonka (2011), define-se manutenção de aeronave como sendo
a execução de procedimentos preventivos ou corretivos que visam garantir a
integridade da aeronave e segurança durante voo e faz-se necessário identificar
dentre esses procedimentos quais podem causar os maiores riscos ambientais.
Dentre esses procedimentos, segundo Nardi e Fonfonka (2011), destacam-se:
1. Troca de óleo dos motores: no procedimento de troca de óleo do motor, o
impacto ambiental verificado está ligado às embalagens metálicas e do óleo
residual proveniente da substituição;
2. Troca de fluído hidráulico: o impacto ambiental se dá por meio do vazamento
ou substituição do produto;
3. Substituição do filtro de óleo: a atividade gera como resíduo o filtro utilizado
contaminado com óleo;
4. Abastecimento da aeronave: durante o abastecimento da aeronave, podem
ocorrer eventuais vazamentos que devem ser contidos com mantas
absorventes, gerando como resíduo este material contaminado com o
querosene de aviação;
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5. Limpeza da aeronave: nos procedimentos de limpeza das aeronaves,
utilizam-se diversos tipos de produtos químicos como, por exemplo,
desinfetante de uso geral. Nesse caso, tem-se como aspecto ambiental a
geração de embalagens vazias contaminadas com o produto, além dos
equipamentos de proteção individual (EPI’s), como aventais e máscaras de
proteção, utilizados pela equipe da limpeza;
6. Substituição dos pneus: entre os intervalos dos procedimentos de pouso e
decolagem, e durante a manutenção preventiva das aeronaves, uma equipe
técnica avalia a condição dos pneus, que quando substituídos geram como
aspecto ambiental os pneus sem utilização.
Especialistas em processos químicos e ambientais dos fabricantes da indústria
aeroespacial anualmente, desde 1986, se reúnem visando a troca de informações
sobre redução de geração de resíduos, e pesquisa e desenvolvimento. Existe
também um esforço concentrado para identificar e desenvolver estratégias para a
eliminação do cromo no processo de acabamento de metais. O Cromo representa
uma das principais perdas de produtos perigosos na indústria da aviação
(EVANOFF, 1990).
Segundo Evanoff (1990), o foco da indústria da aviação e das leis que regem o setor
deve considerar em longo prazo o descarte “zero” de resíduos perigosos. Em
alinhamento com esse objetivo, os seguintes métodos de redução na fonte devem
ser abordados na indústria da aviação: conservação e reaproveitamento de material,
reciclagem, substituição de materiais e melhoria de processos.
As perdas são consideradas perigosas em duas categorias segundo Evanoff (1990):
1. A primeira, de perdas que contém constituintes listados como perigosos
segundo as regulamentações do Resource Conservation and Recovering Act
(RCRA) e;
2. A segunda, o resíduo é considerado perigoso se exibir uma das quatro
características definidas pela RCRA (toxicidade, inflamabilidade, corrosidade
e reatividade).
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As perdas e geração de resíduos perigosos na aviação podem ocorrer em todo ciclo
de vida da aeronave, com maior e menor impacto dependendo da etapa do ciclo de
vida. (EVANOFF, 1990).
Na Figura 9, pode-se dividir a etapa serviço do ciclo de vida de uma aeronave em
outras duas subetapas, sendo que a etapa de manutenção será tratada como o
escopo deste trabalho.
Ciclo de vida da Aeronave

Demanda

Projeto

Planejamento

Manufatura

Entrega

Serviço

Disposição

Utilização

Manutenção

Figura 9 - Ciclo de vida de produto na aviação.
Fonte: LEE (2007) - Adaptado pelo autor.

Na indústria de aviação o gerenciamento dos equipamentos e produtos com um
longo ciclo de vida e alta complexidade é um desafio. Os ganhos da indústria não
estão relacionados à venda das aeronaves, mais sim a manutenção que visa o
incremento da vida útil do equipamento (EVANOFF, 1990).
3.4 Abordagens no Gerenciamento de Resíduos na Indústria
A política nacional de resíduos sólidos instituída em 02 de agosto de 2010 altera a
lei nº 9605 de 12 de fevereiro de 1998, e dispõe sobre seus princípios, objetivos e
instrumentos. Apresenta também as diretrizes relativas à gestão integrada e ao
gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às responsabilidades
dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis
(BRASIL, 2010).
Entende-se por resíduos sólidos como sendo o material, substância, objeto ou bem
descartados resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final
se procede nos estados sólido e semisólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o lançamento na rede
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pública de esgotos ou em corpos d´água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviável em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010).
O gerenciamento de resíduos sólidos deve basear-se em duas diretrizes globais:
1. Política de proteção ambiental;
2. Estratégias através das quais esses objetivos serão atingidos.
As duas políticas podem ser compreendidas em quatro pontos fundamentais:
1. Prevenção: prevenção por tecnologias limpas e prevenção por produtos
limpos.
a. Prevenção por tecnologia limpa: minimização da geração de
resíduos no estágio de produção, através de modificações nos
processos ou pela adoção de um novo processo; desenvolvimento
de tecnologias limpas genuínas, preferencialmente às tecnologias
de controle da poluição ambiental.
b. Prevenção por produtos limpos: desenvolvimento de produtos cuja
extração de matéria prima, fabricação, utilização e disposição final,
tenham um impacto mínimo sobre o meio ambiente.
2. Reciclagem: uma vez gerado o resíduo, a melhor maneira de minimizar
qualquer impacto adverso ao meio ambiente é retornar esse material ao
ciclo econômico através se sua reciclagem direta, ou reaproveitamento do
resíduo no mesmo processo em que ele foi gerado; ou através de sua
reciclagem indireta, por reaproveitamento do resíduo após submetê-lo a
beneficiamentos; ou por meio da recuperação de energia ou matériasprimas.
A reciclagem de resíduo pressupõe o desenvolvimento de novas tecnologias (por
exemplo, a logística reversa para eletrônicos), melhoria dos sistemas de seleção e
coletas dos materiais, redução dos custos para reciclagem e a criação de novos
mercados para os produtos provenientes do processo de reciclagem.
Na impossibilidade de reciclagem do resíduo, uma variedade de processos de
tratamento deve ser considerada de modo a reduzir o volume e a periculosidade
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potencial dos resíduos, de forma a minimizar o impacto ambiental decorrente de sua
disposição em aterros industriais.
O crescimento da atividade industrial, em conjunto com um programa inadequado
para o gerenciamento de resíduos, tem sido a principal causa da contaminação do
solo por esses materiais. Desse modo, programas e projetos para o gerenciamento
de resíduos sólidos devem basear-se nos princípios gerais de proteção ao meio
ambiente: adoção de ações preventivas e/ou eliminação dos danos ambientais
decorrentes da disposição inadequada dos resíduos sólidos industriais gerados.
Faz-se

o

acompanhamento

contínuo

da

evolução

do

número

de

áreas

contaminadas, bem como o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias para o
tratamento e minimização da geração dos resíduos.
Segundo a US Environmental Protection Agency (USEPA, 1992), o gerenciamento
de resíduos sólidos urbanos ou industriais contempla, obrigatoriamente, as etapas
de geração, coleta, armazenamento, transporte e a destinação (tratamento ou
disposição final).
A destinação deve estar alinhada ao conceito da hierarquia do gerenciamento de
resíduos sólidos, que se orienta da não geração até a destinação final, nessa ordem
de prioridade, passando pela minimização da geração de resíduos, reutilização,
reciclagem e tratamento.
No processo de gerenciamento de resíduos, fundamentalmente, três perguntas
devem ser respondidas:
1. Caso a empresa gere resíduo, quais os tipos, qual o volume e qual o ponto de
geração?
2. Como os resíduos gerados são classificados de acordo com os instrumentos
legais disponíveis?
3. Quais os instrumentos de controle aplicáveis, e as tecnologias e metodologias
disponíveis para o gerenciamento desses resíduos?
A Figura 10 demonstra o fluxo decisório para o gerenciamento de resíduos sólidos,
iniciando-se pela prevenção da geração na fonte e passando pelos processos de
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reciclagem interna ou externa, sendo que caso haja inevitavelmente a geração do
resíduo, o grande objetivo passa a ser garantir que o mesmo retorne ao processo
original em forma de matéria prima.

Figura 10 - Fluxograma das etapas de decisão para o gerenciamento de resíduos sólidos
industriais.
Fonte: BRITO (1999)

3.5 Estratégias para implantação do gerenciamento ambiental na indústria
As questões ambientais passaram a ter grande importância sobre a competitividade
de países e empresas, tendo como fatos diretos a questão da “economia e meio
ambiente”. A abertura comercial e globalização, expondo os produtores com
diferenças

pronunciadas

de

custos

ambientais

e

sociais

e

acirrando

a

competitividade mundialmente, tem sido um fato importante para a regulamentação
e autorregulamentação socioambientais.
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Segundo Barbieri (2007), os produtores e empresários com baixo custo ambiental e
social, devido à fraquezas ou ausências de regulamentação, estariam praticando
dumpimg social e ambiental, comparativamente aos que operam sob legislações
ambientais rigorosas.
Outro tipo de pressão ocorre por parte dos investidores, que procuram minimizar os
riscos de seus investimentos quanto à geração de passivos ambientais, devido ao
não cumprimento da legislação vigente que pode comprometer a rentabilidade futura
da empresa por meio de cobranças, seja por acordos bilaterais voluntários ou por
ações judiciais.
No cenário atual, as empresas vêm crescentemente recebendo pressões do
governo, sociedade e mercado para a implantação de um modelo de gestão
ambiental adequado alinhado com sua estratégia, conforme Figura 11.

Governos

Empresa

Sociedade

Mercado

Figura 11 - Gestão ambiental empresarial – Influências.
Fonte: Barbieri (2007)

Segundo Porter (2009), a relação entre objetivos e metas ambientais e a
competividade industrial, normalmente é envolvida por um conflito entre os
benefícios sociais gerados provenientes das boas práticas ambientais e os custos
privados industriais. Porter (2009) cita que o debate entre a questão ambiental e a
produtividade empresarial é tratado de forma incorreta, e cita que os padrões
ambientais, se tratados de maneira correta, podem trazer inovação em produtos e
serviços e compensar integralmente os custos das regulamentações ambientais,
reduzindo a poluição e aumentando a produtividade das empresas, ou seja, deve-se
buscar o entendimento de como se aplicar padrões ambientais visando a melhoria
da eficiência industrial.
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Como exemplo dessas práticas, Porter (2009) cita um estudo de caso da empresa
Hitachi, que para atender à uma lei japonesa em 1991, redesenhou seus produtos
para redução do tempo de desmontagem facilitando assim o processo de
reciclagem. Como ganhos a empresa reduziu em 16% o número de peças na
fabricação de um modelo de máquina de lavar, e 30% do número de peças de um
aspirador de pó.
Porém, grande parte das empresas ainda não consegue utilizar a criatividade e
inovação para conseguir benefícios por meio das questões ambientais. As áreas
ambientais das empresas ainda não possuem destaque dentro da corporação e não
são prioritáriais em investimentos em tecnologia. De certa forma os clientes também
não tem a real noção dos custos da ineficência dos processos industrais e dos
custos que eles acabam pagando no produto final (PORTER, 2009).
A regulamentação ambiental pode ser uma importante influência para a inovação, ou
positiva ou negativa. Devidamente abordada, a regulamentação pode atender ao
menos seis propósitos (PORTER, 2009):
1. A regulamentação sinaliza as empresas sobre suas ineficiências e potencial
de melhoria tecnológica. De modo geral, as companhias ainda são
inexperientes em medir seus descartes, no entendimento do custo total da
não utilização de materiais e no estudo para identificação de novas
abordagens para redução de descartes;
2. O foco na coleta de informações pode trazer grandes benefícios por meio do
aumento

de

sensibilização

e

conhecimento

das

empresas

sobre

determinados produtos. Por exemplo, relatórios de utilização de produtos
tóxicos por grupos de empresas, levam a busca de melhorias visando a
minimização da utilização e a melhoria do tratamento desses resíduos;
3. As regulamentações reduzem as incertezas de investimento para os
investidores;
4. Regulamentações criam um ambiente favorável para o progresso e inovação.
Porter (2009) destaca a importância da pressão no processo de inovação,
para vencer a inércia organizacional, promovendo a criatividade;
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5. Em momentos de transições, as regulamentações promovem um ‘buffer” para
que as empresas possam aguardar a comprovação dos efeitos das novas
tecnologias empregadas e reduzir seus custos;
6. A inovação, nem sempre compensará o custo da conformidade com a
regulamentação, ao menos em curto prazo, antes do período de
aprendizagem de como reduzir custos com as soluções baseadas em
inovação.
A questão ambiental é cada vez mais decisiva para os investidores, sendo que já
foram criados diversos indicadores para informar o mercado sobre a situação das
empresas em relação a essas questões, como o Dow Jones Sustainability Indexes,
criado pela Dow Jones e SAM Group em 1999. Dados da Dow Jones mostram que
as empresas incluídas nesse indicador apresentam rentabilidade superior às não
incluídas (BARBIERI, 2007).
Segundo Barbieri (2007), no Brasil, a bolsa de valores de São Paulo (Bovespa),
lançou em 2005 o índice de sustentabilidade empresarial (ISE), que procura refletir o
retorno de uma carteira composta por ações de empresas com melhores
desempenhos sociais, ambientais e econômicos. Estas iniciativas visam criar
referências para os produtos financeiros, baseados no conceito de empresa
sustentável e medir seu desempenho.
Uma empresa sustentável é aquela que cria valor de longo prazo aos acionistas ou
proprietários e contribui para a solução dos problemas ambientais e sociais. Para
Crosbie e Knight (1997 apud BARBIERI, 2007), os negócios e empresas
sustentáveis são as que:
1. Satisfazem as necessidades atuais usando recursos de modo sustentável;
2. Mantém o equilíbrio em relação ao meio ambiente natural, com base em
tecnologias limpas, reuso, reciclagem ou renovação de recursos;
3. Restauram qualquer danos causado por eles;
4. Contribuem para solucionar problemas sociais em vez de exacerbá-los;
5. Geram renda suficiente para se auto sustentar.

Diversas iniciativas voluntárias do setor financeiro estabelecem critérios ambientais
para tomadores de crédito, como exemplo a iniciativa promovida pelo Programa das
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Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que estabelece critérios para que
os bancos e seguradoras engagem nessa iniciativa, onde o banco deve se
comprometer com a aplicação do principio da precaução, respeitar a legislação
ambiental nacional e local, bem como as resoluções de acordos ambientais
multilaterais.
As instituições signatárias da iniciativa voluntária, promovidas pelo PNUMA,
comprometem-se também a auxiliar seus clientes, sócios e fornecedores a adotarem
e cumprirem as melhores práticas ambientais.
Em 2005, a Organização das Nações unidas (ONU) lançou uma lista com seis
princípios para o investimento responsável, baseados nas melhores práticas de
investimentos que levem em conta as questões de governança corporativa, sociais e
ambientais. A iniciativa tem como pressuposto que os investidores também são os
responsáveis pelos impactos adversos causados pelos empreendimentos apoiados
por eles.
Também se deve considerar a pressão exercida pela população em geral, resultado
do aumento da consciência e preocupação em relação aos temas ambientais, e
principalmente, dos consumidores que procuram ter uma maior utilização de
produtos e serviços ambientalmente corretos.
Não faltam pressões para que as empresas adotem medidas de proteção ao meio
ambiente. Especialistas têm demonstrado que a reputação da empresa é um
importante ativo intangível que se relaciona fortemente com seu desempenho
financeiro e mercadológico. Segundo Miles e Covin (2000 apud BARBIERI, 2007) a
reputação é uma vantagem competitiva importante para as empresas, sendo que
entre as fontes de reputação está o modo como a empresa trata questões
ambientais e sociais. A preocupação ambiental vem aumentando no âmbito
empresarial e pode-se dizer que existem três de tipos de abordagens, conforme a
Tabela 3: controle da poluição, prevenção da poluição e estratégica.
Esses tipos de abordagem também podem ser denominados como fases da
implantação gradual de práticas de gestão ambiental, migrando do controle da
poluição já existente para um patamar de não geração desses poluentes por meio
de tecnologias limpas (BARBIERI, 2007).
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Tabela 3 - Tipos de abordagem - gestão ambiental nas empresas.

Características

Abordagens
Controle da
Poluição

Prevenção da
Poluição

Estratégia

Preocupação Básica

Cumprimento da
legislação e respostas
às pressões da
comunidade.

Uso eficiente dos
insumos.

Competitividade.

Postura Típica

Reativa.

Reativa e Proativa.

Reativa e Proativa.

Ações Típicas

Corretivas, uso de
tecnologias de
remediação e de
controle no final do
processo (end-of-pipe),
aplicação de normas de
segurança.

Corretivas e
preventivas,
conservação e
substituição de
insumos, uso de
tecnologias limpas.

Corretivas, preventivas
e antecipatórias,
antecipação de
problemas e captura
de oportunidades
utilizando soluções de
médios e longos
prazos, uso de
tecnologias limpas.

Percepção dos
Empresários e
Administradores

Custo adicional.

Redução de custo e
aumento da
produtividade.

Vantagens
competitivas.

Envolvimento da
Alta Administração

Esporádico.

Periódico.

Permanente e
sistemático.

Áreas Envolvidas

Ações ambientais
confinadas nas áreas
geradoras de poluição.

Crescente
envolvimento de outras
áreas como produção,
compras, P&D e
marketing.

Atividades ambientais
disseminadas pela
organização,
ampliação das ações
ambientais para toda a
cadeia produtiva.

Fonte: Barbieri (2007).

O controle da poluição visa basicamente impedir os efeitos da poluição gerada por
algum processo produtivo. Essas ações ambientais normalmente ocorrem de forma
reativa, na qual a empresa procura atender as exigências estabelecidas, às quais
está sujeita à pressões da comunidade e governo.
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“Nesse tipo de abordagem”, as soluções tecnológicas são empregadas para
controlar a poluição sem atuar significativamente no impacto dos produtos e
processos que a produziram, podendo ser de dois tipos: tecnologia de remediação e
tecnologia de controle no final do processo (end-of-pipe control). A primeira foca na
resolução do problema ambiental que já ocorreu, com exemplo às tecnologias
desenvolvidas para tratamento do solo degradado por algum tipo de poluente. A
segunda, objetiva capturar e tratar a poluição resultante de um processo produtivo
antes que seja lançada ao meio ambiente, por meio da adição de novos
equipamentos e instalações nos pontos de descargas dos poluentes. Este tipo tende
a encarecer o custo produtivo, pois normalmente envolve mais de um tipo de
tecnologia. “Como exemplo, um incinerador de resíduos sólidos perigosos gera
gases que precisam ser lavados e as cinzas resultantes devem ser acondicionadas
e dispostas em aterros industriais, instalações construídas especialmente para
receber este tipo de resíduo” (BARBIERI, 2007).
Essas soluções tecnológicas, nem sempre eliminam os problemas de modo
definitivo, normalmente objetivam atender às regulamentações, aumentando os
custos produtivos ao longo da vida da planta industrial em decorrência da
necessidade de controle e da solução dos impactos ambientais causados pela
poluição.
Os rejeitos resultantes de um tratamento de poluição no final de um processo
industrial devem ser tratados e dispostos conforme legislação local, o que do ponto
de vista industrial em um primeiro momento, pode significar a elevação dos custos
de produção não agregando valor ao produto final, sendo que estes custos tendem a
aumentar conforme as exigências ambientais se tornem mais rigorosas.
Segundo Barbieri (2007) o entendimento atual da maioria das empresas em relação
à questão ambiental é que se trata de apenas de mais um fator de geração de custo,
o que dificulta o envolvimento de forma mais ativa das empresas na solução desses
problemas, sendo este o grande paradigma a ser quebrado.
Do ponto de vista ambiental, as tecnologias com fins de controle de poluentes, são
importantes, porém insuficientes. A ausência desse controle aumentaria em larga
escala a emissão e toxidade dos poluentes, muito acima da capacidade de absorção
do planeta (BARBIERI, 2007).
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Na abordagem prevenção da poluição, a empresa procura atuar sobre seus
processos e produtos de forma a prevenir a geração da poluição, ou seja,
empreendendo ações para a obtenção de um processo produtivo mais eficiente
resultando na redução do consumo de energia e materiais.
A prevenção da poluição objetiva a redução da geração na fonte, por meio de
melhoria de processos e emprego de novas tecnologias, e o tratamento integral dos
rejeitos que ainda resultarem deste processo. A prevenção da poluição contribui
para o aumento da produtividade da empresa justamente por reduzir o consumo de
materiais e energia, impactando diretamente o custo final do produto, a diminuição
dos passivos ambientais e melhora da imagem (BARBIERI, 2007).
A prevenção da poluição combina duas iniciativas básicas: minimização e
racionalização do uso de recursos naturais e controle de 100% dos rejeitos
provenientes do processo. Basicamente podem - se sintetizar como instrumentos
para o uso sustentável dos recursos ambientais as iniciativas conhecidas como 4R´s
conforme Figura 12:
1. Redução da poluição na fonte;
2. Reuso de sobras de processos e produtos;
3. Reciclagem;
4. Recuperação energética.
Reduzir é sempre a primeira opção independente da quantidade e características
dos poluentes; reduzir na fonte significa reduzir ou eliminar o volume dos resíduos
gerados por meio da remodelagem de produtos e processos ou substituição das
matérias prima.
A modificação de equipamentos, substituição de materiais altamente tóxicos,
conservação de energia, manutenção preventiva e redução de estoque, estão entre
algumas boas práticas administrativas e operacionais que visam à prevenção da
poluição.
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Figura 12 - Prevenção da poluição – Prioridades.
Fonte: Barbieri (2007)

Reusar internamente significa utilizar os resíduos da mesma forma e no mesmo
processo em que foram produzidos, como exemplo o reaproveitamento de borras
plásticas no processo de injeção de peças ou o reaproveitamento de uma fonte de
calor como fonte energética para outros processos.
A reciclagem interna é o processo de tratamento de resíduos para torná-los
novamente aproveitável na própria fonte produtora, sendo que da mesma maneira
que com a reciclagem externa é possível à utilização deste material em outros
processos.
Do ponto de vista ambiental, em primeira instância, a reciclagem é benéfica, pois
reduz a utilização e a necessidade de novas matérias-primas, por outro lado também
pode causar impacto ambiental visto que os processos de reciclagem requerem
energia e outros materiais adicionais e podem gerar poluentes tóxicos como
qualquer outro processo.
A empresa geradora de resíduos geralmente não o recicla, pois se trata de uma
atividade especializada e faz-se necessário uma nova planta produtiva. Exemplificase a indústria farmacêutica que tem a responsabilidade de reciclar todo material
vencido e todo descarte proveniente de seu sistema produtivo.
Neste caso a empresa contrata um reciclador que é responsável desde o transporte
até a separação e incineração, ou disposição do material contaminado seguindo
normas e legislações ambientais vigentes.
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Por fim, espera-se que os resíduos sem possibilidade de reaproveitamento sejam
mínimos, e que a disposição final seja feita com segurança sempre que possível,
garantindo uma segregação pelos seus elementos constitutivos.
Analisando o histórico do gerenciamento das questões ambientais nas indústrias, é
possível observar a evolução e mudança do conceito em relação às fontes de
geração de resíduos sólidos nos processos produtivos, conforme Figura 13.

Figura 13 - Evolução das questões ambientais.
Fonte: SENAI (2003)

3.5.1 Produção Mais Limpa (P+L)
Com a evolução da tecnologia, a necessidade de redução de custos industriais e a
maior cobrança e preocupação da comunidade em relação às questões ambientais,
as empresas evoluíram da disposição dos resíduos sólidos, com mínima
preocupação ambiental, passando pelo tratamento dos resíduos e chegando a fase
atual da prevenção à poluição, maximizando a reciclagem e a reintrodução de
matérias primas ou dejetos aos processos industriais.
Esta nova abordagem levou a uma mudança de paradigma em relação à questão
dos resíduos sólidos, que antes era visto como um problema, e atualmente é visto
como oportunidade de melhoria, já que a geração de resíduos representa
claramente a ineficiência dos processos. A melhora da eficiência e consequente
redução da geração de resíduos representam para as empresas, além da redução
de custos produtivos, um diferencial competitivo em relação ao mercado.

47

Segundo o Centro Nacional de Tecnologias Limpas, (CNTL) (SENAI, 2003) entendese por produção mais limpa a aplicação de técnicas contínuas integradas a
processos, produtos e serviços que podem ser empregadas em todos os níveis da
empresa ou em toda cadeia produtiva; e que visa à maximização do aproveitamento
do uso de matérias-primas e maior eficiência no uso de água e energia elétrica,
através da não geração ou minimização da geração de resíduos industriais,
aplicando-se a:
1. Processos produtivos: conservação de matérias prima e energia, eliminação
de materiais tóxicos, e redução da toxidade e quantidade dos resíduos e
emissões;
2. Produtos: redução dos impactos negativos ao longo do ciclo de vida de um
produto desde a extração das matérias-primas até sua disposição final;
3. Serviços: incorporação de preocupações ambientais no planejamento e
entrega dos serviços.
A Figura 14 apresenta a evolução das empresas na implantação da produção mais
limpa, privilegiando a prevenção e a mitigação na fonte.

Figura 14 - Evolução das empresas rumo à produção mais limpa.
Fonte: SENAI (2003).
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Em relação à hierarquia do gerenciamento de resíduos dentro da produção mais
limpa, é possível observar quatro níveis de atuação:
1. Prevenção à poluição (P2): utilização de processos, práticas, materiais,
tecnologias, produtos ou energia que evitem ou minimizem a geração de
poluentes na fonte geradora (redução na fonte), reduzindo os riscos globais
para a saúde humana e para o meio ambiente. Inclui reciclagem dentro do
processo;
2. Eliminação ou redução na fonte: qualquer técnica, prática ou tecnologia que
elimine ou reduza a quantidade dos poluentes gerados;
3. Reciclagem integrada ao processo (Reuso): reciclagem, reuso ou uso
prolongado de qualquer substância, poluente, ou contaminante, por meio da
utilização de equipamentos ou métodos que sejam integrados à unidade
produtiva incluindo, mas não se limitando, a filtração e outros métodos de
circuito fechado;
4. Reciclagem fora do processo: uso ou reuso de um resíduo como um
substituto eficiente para um produto comercial, ou como um ingrediente ou
matéria-prima em um processo industrial. Também se refere à recuperação
de frações de constituintes úteis dentro de um material refugado, ou remoção
de contaminantes de um resíduo de forma a permitir seu uso.
Segundo CNTL (2003), é possível observar que nas empresas que implantam o
modelo da produção mais limpa, o custo com aspectos ambientais reduz ao longo
do tempo, aumentando sua competitividade, conforme Figura 15.
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Figura 15 - Custos e benefícios com a implantação da produção mais limpa.
Fonte: SENAI (2003).

É possível observar, na Figura 16, o fluxo para implantação de técnicas de produção
mais limpa. Entende-se que a prioridade deste processo seja sua permanência no
nível um, ou seja, evitar as gerações de resíduos e emissões (redução na fonte),
onde, por exemplo, é possível usar técnicas e dispositivos à prova de falhas
(Poka Yoke).
Os dispositivos à prova de falhas (Poka Yoke) têm por objetivo, caso uma falha
ocorra, impedir que a mesma se transforme em um defeito, e pode ser aplicado a
qualquer tipo de processo (DENNIS, 2002).
Os desperdícios que não podem ser evitados, preferencialmente, devem ser
reintegrados ao processo de produção da empresa (nível dois). Esta técnica propõe
o reaproveitamento do material ou matéria prima se tornando uma importante fonte
de aumento de produtividade para as empresas.
Em última instância e na impossibilidade de dispor o material nos níveis um ou dois,
medidas de reciclagem fora da empresa podem ser utilizadas para garantir uma
melhor disposição dos materiais/resíduos.
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Figura 16 - Opções da produção mais limpa.
Fonte: SENAI (2003).

Diferentemente do conceito de controle da poluição (fim de tubo), a produção mais
limpa visa estudar e identificar as potenciais causas raiz do problema ambiental, e
solucioná-los minimizando a geração de resíduos e aumentando o reaproveitamento
de matérias-primas. Desta forma, a produção mais limpa pode ser empregada para
a análise de eco-eficiência no desenvolvimento de um novo produto ou processo,
reduzindo os impactos ambientais durante sua vida útil e inclusive no momento do
descarte.
A Tabela 4 apresenta as principais diferenças conceituais entre os dois modelos,
sendo que em longo prazo, o modelo tradicional apresenta um maior custo visto que,
o custo com o tratamento e disposição dos resíduos é alto.
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Tabela 4 - Diferenças conceituais entre o modelo tradicional e a produção mais limpa.

TÉCNICAS FIM DE TUBO

PRODUÇÃO MAIS LIMPA

Foco na reação.

Foco na Ação/Prevenção.

Controle de resíduos, efluentes e emissões
por meio de equipamentos de tratamento.

Prevenção da geração de resíduos,
efluentes e emissões na fonte. Evita-se o
uso de matérias prima potencialmente
tóxicas.

Proteção ambiental é assunto e
responsabilidade de especialistas.

Proteção ambiental é responsabilidade de
todos.

Atuação com foco ambiental após o
desenvolvimento de produtos e processos.

Proteção ambiental atuando como parte
integral do desenvolvimento do produto e
processo.

Problemas ambientais resolvidos a partir de
um ponto de vista tecnológico.

Os problemas ambientais são resolvidos em
todos os níveis.

Falta de preocupação quanto à eficiência no
uso de água, energia e matérias primas.

Foco no aumento da produtividade e
minimização do uso dos recursos.

Leva a custos adicionais.

Reduz custos.

Fonte: SENAI (2003).

Defini-se ecoeficiência como o modelo de gestão ambiental empresarial que busca
garantir a entrega de produtos e serviços a preços competitivos que satisfaçam as
necessidades

humanas,

melhorando

a

qualidade

de

vida,

enquanto

progressivamente reduzem a intensidade e o impacto ecológico ao longo do ciclo de
vida

visando à manutenção da capacidade de fornecimento do planeta

(BARBIERI, 2007).
A ecoeficiência se apresenta como uma proposta promissora para as empresas,
governos e famílias reduzirem os impactos ambientais e uso excessivo de recursos
naturais em suas atividades.
Segundo Barbieri (2007) uma empresa se tornaria ecoeficiente por meio de boas
práticas voltadas para:
1. Minimização da utilização de materiais em produtos e serviços;
2. Minimização da intensidade de energia utilizada em produtos e serviços;
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3. Minimização da dispersão de materiais tóxicos por parte da empresa;
4. Aumento da reciclabilidade dos seus materiais;
5. Maximização do uso sustentável dos recursos renováveis;
6. Aumento da durabilidade dos produtos da empresa;
7. Aumento do ciclo de vida de seus produtos.
O objetivo do ecoeficiência se expressa na redução da utilização de materiais e
energia para a fabricação de produtos e prestação de serviços, por consequência,
reduzindo os custos e aumentando a competitividade da empresa, além de contribuir
para a redução das pressões ambientais, seja como fonte de recursos, seja como
depósito de resíduos.
O modelo pressupõe que toda cadeia de fabricação de um determinado produto,
desde a extração até a distribuição, passando pela manufatura, atue de forma a
minimizar os impactos ambientais decorrentes do consumo.
A ecoeficiência e a Produção mais limpa se completam no sentido em que a
produção mais limpa foca em 1º nível de prioridade a prevenção à poluição em seu
processo de produção, enquanto a eco eficiência preocupa-se também com o
produto em si e seus impactos ambientais, com grande valorização para a
reciclagem interna e externa (BARBIERI, 2007).
Como exemplo de iniciativas de implantação de boas práticas de produção mais
limpa pode-se citar o programa implantado pelas partes interessadas (governo e
comunidade) na indústria canadense. Nos anos recentes, uma séria de iniciativas
regulatórias, educacionais e de incentivos foi aplicada a indústria e a empresas de
médio e pequeno porte para encorajar a promoção e implantação da produção mais
limpa.
O Toronto Resources Sustentability Program (TRSP) (TAYLOR, 2005), responsável
pela implantação e coordenação do programa, identificou que os principais motivos
(em ordem decrescente) para participação dos setores industriais e serviços no
programa

são:

atendimento

à

regulamentação, financiamento,

desejo

dos
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administradores, conformidade com questões ambientais, redução de riscos,
conservação do recurso natural e melhoria da eficiência.
Por meio do National Pollutant Release Inventory (NPRI) o governo Canadense
solicita aos usuários industriais e consumidores de determinada quantidade de
produtos químicos, um relatório anual sobre a destinação destes compostos e
também informações sobre medidas de produção mais limpa visando reduzir a
utilização de substâncias poluidoras.
As políticas regulatórias são exercidas em âmbito federal, estadual e municipal,
como exemplo em Toronto, onde as indústrias e instituições comerciais que
descartam qualquer composto de um grupo de 27 poluentes devem reportar
anualmente os planos de prevenção à poluição, com risco de penalidades
financeiras severas em caso de não cumprimento da lei.
No que diz respeito a programas de incentivos regionais, o TRSP, administrado pelo
Ontário Centre for Environmental Technology Advancement (OCETA) (TAYLOR,
2005) atua como parceiro do governo Canadense e o ministério do meio ambiente
da cidade de Toronto, provendo fundos (acima de CN$ 4000) para pequenas e
médias empresas complementarem iniciativas iniciais de produção mais limpa. O
apoio a esta iniciativa é realizada por consultores especializados e com ampla
experiência na indústria.
Iniciativas como o Enviroclub, que é uma parceria entre as áreas governamentais de
incentivo e desenvolvimento a economia e práticas ambientais junto com grupos de
quinze empresas de médios e pequenos portes de determinada região ou setor, tem
por objetivo incentivar e disseminar a aplicação da produção mais limpa.
Os participantes pagam uma taxa (CN$ 2500) para receberem treinamentos e
participarem de workshop´s e posteriormente recebe uma consultoria visando
identificar projetos de prevenção a poluição.
Pode-se concluir que o governo Canadense criou um ambiente favorável a
implementação da produção mais limpa em todos os setores, inclusive com a
coparticipação financeira e educacional.
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3.5.2 Six Sigma
Seis Sigma (Six Sigma) é um conjunto de práticas originalmente desenvolvidas pela
Motorola

e

disseminado

pela

GENERAL

ELECTRIC

para

melhorar

sistematicamente os processos e eliminar defeitos. Um defeito é definido como a
não conformidade de um produto ou serviço com suas especificações. “O Seis
Sigma é um sistema abrangente e flexível para alcançar, sustentar e maximizar o
sucesso empresarial” (PANDE, 2001).
Diferente de outras formas de gerenciamento de processos produtivos ou
administrativos, o Six Sigma tem como prioridade a obtenção de resultados de forma
planejada e clara, tanto de qualidade como principalmente financeiro. Seu princípio
fundamental é o de reduzir de forma contínua a variação nos processos, eliminando
defeitos ou falhas nos produtos e serviços.
Atualmente, o Six Sigma é visto como uma prática de gestão voltada para melhorar
a lucratividade de qualquer empresa, independente do seu porte contribuindo para o
aumento da competitividade por meio do aumento de receita e redução de custos.
O objetivo das principais organizações é buscar o nível sigma através de projetos
inovadores e de melhoria contínua de processos. O custo para uma empresa ter
processos com o nível Six Sigma muitas vezes pode inviabilizar o negócio, por outro
lado, outros processos críticos que não podem apresentar falhas tem alto valor de
nível sigma e maior valor agregado.
Para conceituarmos a metodologia Six Sigma, se faz necessário apresentar antes
seus componentes:
•

Sigma (σ) – é uma letra grega, usada em estatística matemática, para representar o
desvio padrão de uma distribuição;

•

Desvio padrão: descreve a dispersão de um conjunto de dados em relação a sua
média;

•

Nível Sigma: é o indicador que mede o quanto um determinado processo desvia da
perfeição. O nível Sigma considera a média, o desvio padrão e a especificação do
produto ou serviço (voz do cliente), ou seja, é o número de desvios padrão entre a
média do conjunto de dados e sua especificação.
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Um processo com nível Six Sigma significa que somente 3,4 defeitos ocorrerão em
um milhão de oportunidades – DPMO – Defeitos por milhão de oportunidades – ou
que teremos seis desvios padrão entre a média e os limites de especificação, ou
seja, é possivel afirmar que quanto maior o nível sigma de um processo menor o
percentual de perdas e retrabalhos, minimizando o consumo de materiais e
descartes de produtos. Estima-se de acordo com o Quadro 1 que empresas que
atuam com níveis três ou quatro sigma destinam de 15% a 30% de seu faturamento
para atividades que não agregam valor: perdas, retrabalhos, retestes, inspeção final,
disposição de materiais, entre outros.
Quadro 1 - Impacto das falhas no faturamento das organizações

Fonte: KODAK (1999).

A Figura 17 apresenta um benchmarking entre as empresas americanas onde é
possível verificar que em média as empresas atuam com um nível sigma entre 3,5 e
4,5. Em alguns processos mais críticos, ou seja, que não podem ocorrer falhas, o
nível sigma se aproxima muito de seis (3,4 defeitos por milhão de oportunidades), ou
atinge um nível inclusive maior.
É possível verificar também diferentes níveis sigma em diferentes processos na
mesma empresa, ou seja, é possível determinar o nível sigma de uma empresa ou
de processos independentes.
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Figura 17 - Benchmarking empresas americanas – nível sigma.
Fonte: KODAK (1999)

Segundo Calia (2009), uma análise de 1906 projetos de prevenção à poluição, e
31.133 projetos Six Sigma voltados para redução de custos em 27 países, indicam
que nos países onde a aplicação do Six Sigma é mais frequente, os resultados da
prevenção à poluição são mais expressivos do que em países com menores níveis
de implantação de iniciativas de Six Sigma. Além disso, se comparado seis anos
atrás e seis anos após a implantação do Six Sigma, o número total de projetos
voltados para a prevenção à poluição aumentou 6,9 vezes, e o total de redução de
geração da poluição aumentou 62%.
A Fígura 18 demonstra a evolução da prevenção à poluição em uma empresa
multinacional americana com décadas de experiência em projetos voltados para a
área ambiental. Verifica-se que a média de prevenção da poluição em toneladas
cresceu consideravelmente do período pós-implantação do Six Sigma em relação ao
período anterior.
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Figura 18 - Prevenção da poluição antes e depois do Six Sigma.
Fonte: CALIA (2009)

Após a implantação da metodologia Six Sigma, o número de projetos de prevenção
à poluição cresceu substancialmente ante um número de projetos estável antes da
implantação do Six Sigma, conforme Figura 19.

Figura 19 - Evolução do número de projetos antes e após a implantação do Six Sigma.
Fonte: CALIA (2009)
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O emprego da metodologia Six Sigma durante o processo de implantação da
produção mais limpa ocorre por meio das etapas do método DMAIC:
1. Definição: definição do escopo do projeto/estudo;
2. Medição: medição do cenário atual (Baseline);
3. Análise: análise do cenário atual e identificação de opções de melhorias.
4. Melhoria: execução das ações e melhorias identificadas durante a etapa de
análise;
5. Controle: manutenção e acompanhamento dos resultados obtidos.
3.5.3 Lean Manufacturing
O Lean Manufacturing (manufatura enxuta) é uma metodologia que visa eliminar
desperdícios, isto é, excluir o que não tem valor para o cliente e para o produto e
imprimir velocidade à empresa. Originário do Toyota Production System (TPS), o
Lean Manufacturing foi criado de forma a proporcionar à empresa o menor custo,
lead time mais curto e a eliminação dos desperdícios (DENNIS, 2002).
O Sistema Toyota de produção baseia-se em dois pilares: Just in Time e Jidoka,
conforme Figura 20. O conceito de Jidoka visa buscar a redução de falhas e erros
por meio da automação de equipamentos de forma a garantir “Zero” geração de
defeitos e inconsistências. Just in time significa produzir o ítem certo, no momento e
quantidade correta, visando eliminar os sete tipos de perdas (PASCAL, 2002), que
são:
1. Excesso de Inventário;
2. Produção acima das necessidades;
3. Transporte desnecessário de materiais;
4. Esperas desnecessárias de pessoas e materiais;
5. Processamentos desnecessários;
6. Movimentação desnecessária de pessoas;
7. Defeitos/Retrabalho.
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Figura 20 - Sistema Toyota de Produção – Casa do TPS.
Fonte: KODAK (1999)

O Sistema Toyota de Produção, por representar uma forma de se produzir cada vez
mais com menos recursos, foi denominado Produção Enxuta (Lean Production ou
Lean Manufacturing) por Womack e Jones (1990), em seu livro “A Máquina que
Mudou o Mundo”. Essa obra publicada nos Estados Unidos, com o título original The
Machine that Changed the World, é um estudo sobre a indústria automobilística
mundial, realizado nos anos 80 pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT),
que chamou a atenção de empresas de diversos setores. Os resultados do Lean
Manufacturing proporcionaram resultados expressivos às empresas japonesas, o
que levou outros países a buscarem a excelência em processos produtivos, inclusive
o Brasil.
O número de empresas praticantes do Lean Manufacturig cresce significativamente
em todos os setores industriais e de serviços. A metodologia vem sofrendo
alterações ao longo dos anos de forma a se adaptar a esses novos setores e
mercados, porém, sem perder a sua essência. No entanto, vale destacar que a
adoção desta prática representa um processo de mudança de cultura da
organização e, portanto, não é algo fácil de ser alcançado. O fato de a empresa
utilizar ferramentas Lean Manufacturing não significa, necessariamente, que foi
obtido pleno sucesso na implantação.
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O Lean Manufacturing proporciona um ambiente operacional e cultural apropriado
para minimização de perdas e prevenção a poluição. O programa de Lean
Manufacturing bem implantado significa ter operações baseadas em envolvimento
de pessoas e melhoria contínua focada na cultura da elimininação de perdas,
garantindo dentro do aspecto ambiental uma redução de perdas ambientais tais
como resíduos sólidos, resíduos perigosos, emissões e desperdício de água (EPA,
2003).
Por exemplo, reduzindo à geração de defeitos, se reduz a geração de aspectos
ambientais associados à matéria-prima, materiais e o processo utilizado na
fabricação de um produto defeituoso. Da mesma maneira reduzindo inventário,
espaço em movimentações de matérias-primas e pessoas, e layout dos processos é
possível reduzir o consumo de água, energia e matériais associados a resfriamento,
iluminação e manutenção predial.
Segundo EPA (2003), as organizações devem criar um ambiente de melhoria
contínua focada na cultura de eliminação de perdas. Elementos comuns da cultura
dessas

organizações,

conforme

identificado

pela

agência

Environmental

Management System (EMS) inclui:
1. Um modelo de implantação da melhoria contínua;
2. Uma sistemática focada na identificação, medição e eliminação das perdas e
impactos ambientais gerados pelo grupo operacional;
3. Métricas ambientais e de prevenção à poluição com feedback de
performance;
4. Participação e dedicação das áreas do Supply Chain na melhoria do
desempenho de toda empresa.
O desempenho ambiental nas empresas quase nunca é o objetivo principal da
implantação de iniciativas de Lean Manufacturing, os benefícios potenciais
associados ao investimento de capital e tempo na busca da melhoria dos processos
produtivos são tão expressivos, que raramente se faz necessário à inclusão de
benefícios potenciais na área ambiental para justificar uma ação ou o business case
para o investimento (EPA, 2003).
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Segundo EPA (2003), especialistas citam que os benefícios ambientais associados à
implantação do Lean Manufacturing frequentemente não são calculados ou
relatados pelas empresas, e citam três razões para explicar a limitação da
disponibilidade de informações específicas sobre os benefícios ambientais
resultantes de iniciativas:
1. Há poucos fóruns disponíveis para compartilhar informações públicas sobre
os resultados ambientais da implantação do Lean Manufacturing;
2. Enquanto algumas empresas incluem seus benefícios ambientais em
relatórios de P2 (Pollution Prevention), muitas outras não publicam ou não
compartilham tais informações como estratégia competitiva, porque não vêem
valor em divulgá-lo voluntariamente;
3. Em muitas empresas, a implantação do Lean Manufacturing acontece em
um universo paralelo às áreas ambientais. Embora ambos busquem reduzir
perdas e resíduos na organização, as áreas ambientais nem sempre estão
cientes das iniciativas de Lean Manufacturing de uma empresa.
Segundo EPA (2003), nos casos onde as empresas calculam e comunicam os
benefícios ambientais associados com a implantação do Lean Manufacturing, os
especialitas indicam que usualmente são incluídos somente benefícios diretos como
redução do uso de materiais, água, energia e descarte de produtos por má
qualidade. Outros benefícios ambientais indiretos, raramente são considerados:
1. Redução da demanda por matérias-primas que reduz o impacto e a
necessidade de extração de materiais e logística;
2. Melhor qualidade de produtos e processos que aumenta a longevidade dos
equipamentos, reduzindo a frequência de reparos e substituição de peças;
3. O design de peças e equipamentos por meio do Lean Manufactuing pode
reduzir o número de partes e materiais em um produto e, além disso,
determinar a utilização de materiais com maior reciclabilidade.
Existe um crescente grupo de evidências para apoiar as ligações teóricas entre o
Lean Manufacturing e benefícios ambientais. A maior parte dessas evidências vem
sob a forma de exemplos de casos que foram recolhidos por pesquisadores,
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publicados diretamente pelas empresas, ou preparados para competições de
prêmios de Lean Manufacturing tais como o prêmio Shingo para excelência fabril.
Por exemplo, a planta da Bridgestone / Firestone do Aiken County, Carolina do Sul
planta produz pneus para veículos de passageiros e de caminhões leves. Com a
implantação do Lean Manufacturing, desde o ano 2000, obtiveram uma redução na
geração de resíduos perigosos e sólidos de 53%, e uma diminuição de sucata de
material de 38% (EPA, 2003).
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4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Segundo Yin (2005) as evidências em estudo de caso são oriundas de fontes como
documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observações
indiretas e artefatos físicos. Neste trabalho, para a avaliação de oportunidades de
minimização de resíduos em manutenção de aeronaves, consideraram-se fontes de
informações, documentos, registros, entrevistas não estruturadas, observação direta
e participativa. As metodologias Six Sigma e Lean Manufacturing foram adotadas
para identificar as oportunidades de mitigação da geração de resíduos na fonte,
proporcionando por meio de ferramentas da qualidade uma análise mais assertiva.
Os detalhamentos das etapas desenvolvidas estão descritas a seguir, a partir da
caracterização do hangar de manutenção de aeronaves, objeto de estudo.
4.1 Principais características técnicas do Centro de Manutenção
Um hangar ou centro de manutenção trata-se do local onde se realiza grande parte
das manutenções ou modificações em uma aeronave que temporariamente foi
removida da programação de voo (KINNISON, 2004). Os tipos de atividades
realizadas em um hangar são: rotinas de verificações e testes programados,
manutenções com grande escopo de mudanças, modificações na aeronave ou no
sistema da aeronave devido a informações do boletim de serviços ou solicitação da
engenharia, inspeções solicitadas pelos órgãos regulamentadores, pintura da
aeronave, modificação no interior entre outros.
Este trabalho foi desenvolvido na Gol Linhas Aéreas, companhia aérea Brasileira,
que 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 de 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.
O Centro de Manutenção, conforme Figura 21, localizado em Lagoa Santa (MG),
possui dois hangares com tamanho total para receber aeronaves do porte de um
Boeing 767 ou equivalente. Além disso, apresenta áreas especificas para cada tipo
de manutenção, aumentando a abrangência dos serviços (pintura, estofamento,
estruturas internas, mecânica, entre outros).
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Figura 21 - Linha de manutenção no centro de reparo de aeronaves.
Fonte: Gol (2010).

Para o levantamento de dados referente à geração de resíduos envolvidos nos
procedimentos de manutenção foi considerado o período entre 2007 a 2011. Em
2007, foi feito o diagnóstico relacionado aos resíduos sólidos, avaliando os tipos de
resíduos gerados, o processo de geração (na fonte geradora), pesagem e
elaboração do primeiro inventário de resíduos sólidos, sendo estes separados por
classe (conforme ABNT NBR 10.004) e tipo de resíduo. Foram feitas análises físicoquímicas dos resíduos gerados em maior quantidade, para fins de classificação e
avaliação de possíveis formas de tratamento. 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, coprocessamento em fornos de
cimento e/ou uso como matéria-prima em outros processos produtivos). A execução
desses procedimentos ocorreu entre 2007 e 2011, sendo feito o inventário anual
destes resíduos. O inventário foi elaborado a partir dos dados diários e mensais de
pesagem de cada tipo de resíduo (em balança calibrada) e registrado nos
manifestos de transporte de resíduos (MTR). Os dados eram registrados em
planilhas de controle da área ambiental da empresa e também enviados para o
órgão ambiental, conforme legislação federal e estadual. O gerenciamento de
resíduos implantado baseou-se nos 3Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar) e foi dada a
destinação e disposição final adequada, priorizando métodos de recuperação dos
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resíduos: reparo, reutilização, reprocessamento, coprocessamento, recuperação de
energia e reciclagem do material, minimização dos resíduos (rejeitos) para envio
para eliminação (incineração e aterro).
Para continuidade dos resultados positivos do gerenciamento ambiental, identificouse a necessidade de ações para redução da quantidade de resíduos, ou seja,
minimização na fonte, uma vez que a separação e busca por melhores tecnologias
de destinação/disposição final dos resíduos já estavam implantadas e em contínua
avaliação.
4.2 Aplicação das metodologias: Produção mais Limpa, Six Sigma,e Lean
Manufacturing
Os métodos de Produção mais Limpa do CNTL, Six Sigma, Lean Manufacturing
foram utilizados para identificar, classificar e estabelecer prioridades e oportunidades
de minimização de resíduos.
O levantamento de oportunidades de minimização de resíduos pautou-se no
procedimento metodológico de implantação de um programa de Produção mais
Limpa desenvolvido pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas – CNTL (SENAI,
2003). A implantação de um programa de Produção mais Limpa (P+L) envolve cinco
etapas, conforme apresentado na Figura 22.
A primeira etapa envolve o comprometimento da alta direção em querer aplicar o
programa e a formação da equipe, chamada de ecotime, que conduzirá os trabalhos.
Na etapa 2, cada etapa do processo industrial precisa ser estudada idenficando
entradas e saídas. Na etapa 3, a partir dos fluxogramas elaborados na etapa 2, é
necessário quantificar as entradas (matérias-primas, insumos, energia, água) e as
saídas (resíduos sólidos, líquidos e gasosos), para poder identificar as fontes de
desperdício e geração de resíduos. A partir deste levantamento é possível identificar
oportunidades de melhoria. A etapa 4 constitui-se da avaliação técnica, econômica e
ambiental e da seleção de oportunidades viáveis, identificadas na etapa 3. Na etapa
5 deve ser elaborado um plano de implantação, monitoramento e avaliação
continuada para a identificação de novas oportunidades.
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Figura 22 - Passos para implatação de um programa de P+L.
Fonte: SENAI, 2003.

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, procura focar na eliminação dos sete tipos de perdas
mais comuns nos processos, e que geram custos à empresa. A unificação desses
métodos com a produção mais limpa foi empregado visando minimizar a geração
dos resíduos na fonte. A Figura 23 apresenta a sequência de implantação do
projeto.

Figura 23 - Principais etapas do procedimento metodológico.
Fonte: Elaborado pelo autor.

1. Definição do escopo de atuação: começo e fim do processo, bem como
o tipo de resíduo envolvido no estudo;
2. Mapeamento com as etapas macro do processo de manutenção de
aeronaves;
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3. Brainstorming com as equipes visando identificar as entradas e saídas
de cada macro etapa;
4. Identificação das saídas com maior impacto em custo e ambiental
(priorização);
5. Proposta de plano de ação para minimização do volume de resíduos
gerados.
O escopo de atuação do estudo vai desde a limpeza inicial até a etapa de polimento
das janelas das aeronaves, passando pelas etapas macro conforme Figura 24, e se
restringe a apresentar à empresa estudo de caso, uma proposta para minimização
da geração de resíduos na fonte, com uma estimativa de redução potencial de
resíduos considerando com base as análises realizadas. A Figura 24 representa
também o fluxo “natural” do processo de manutenção, porém, não obrigatoriamente
esta sequência é sempre seguida.
Serviços de
Mecânica
Geral

Serviços
de
estrutura

Serviços
de
aviônica

Serviços
de
aparência

Serviços
de
limpeza

Figura 24 - Macro fluxo do processo de manutenção de aeronaves.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o escopo definido, promoveu-se junto à equipe do centro de manutenção um
trabalho de mapeamento e identificação das causas potenciais de geração de
resíduos no processo, contando com a participação de representantes de todas as
etapas.
O mapeamento tem por objetivo identificar o atual fluxo de etapas de um processo
de execução de um serviço ou fabricação de um produto, permitindo a visualização
de etapas do processo até então ocultas e que, eventualmente, podem apresentar
impacto relevante no todo.
Com a visualização do fluxo, é possível identificar as redundâncias do processo,
retrabalhos, atividades que não agregam valor ao cliente ou ao produto final e serve
como ferramenta de padronização quando possível.
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Para elaboração de um mapa de processo, devem-se considerar as seguintes
etapas:
1. Definir as fronteiras do processo: deve-se estabelecer aonde começa e

termina o processo, e quais produtos ou serviços deverão ser considerados
no estudo (escala do processo);
2. Determinação das etapas do processo: a equipe do projeto deve elaborar um

brainstorming para listar as etapas do processo, entradas e saídas em um flip
chart de forma a provêr a mesma visualização a todos.
O mapeamento do fluxo permite a visualização das etapas do processo e, por
consequência, a identificação das entradas e saídas e, também, o que agrega e não
agrega valor ao produto ou serviço final.
Um das ferramentas utilizadas para se identificar as entradas e saídas das etapas
do processo é o brainstorming, que permite a um time de trabalho, de maneira
criativa e eficiente, gerar um alto volume de idéias que impactam positivamente ou
negativamente o processo (KODAK, 1999).
Segundo Kodak (1999), podem-se citar dois principais métodos para se desenvolver
um brainstorming:
1. Estruturado: um processo no qual os membros do time geram ideias,
analisando cada etapa do processo;
2. Não estruturado: um processo pelo qual os membros do time geram ideias de
maneira não estruturada “não direcionada”.
Ambos os métodos proporcionam resultados significativos na identificação de
oportunidades de melhoria.
Durante a estruturação do processo e a realização do brainstorming é fundamental
que algumas regras sejam seguidas, visando a melhor produtividade do método
(BRASSARD, 1994).
1. A questão central do brainstorming deve ser validada com todos, de forma a
garantir um único escopo de atuação;
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2. Todos os membros do time devem sugerir ideias, e todas devem ser anotadas
e aceitas, sendo que em hipótese alguma qualquer sugestão pode ser
criticada durante a reunião;
3. De maneira geral, as ideias devem ser inscritas em um flip chart com letras
visíveis para que todos possam visualizar a todo o momento. A exposição das
ideias ajuda os membros do time a buscarem outras novas, com base nas
anteriores;
4. Manter a dinâmica por cerca de 20 minutos até que as ideias parem de surgir
naturalmente. Dependendo da complexidade do tema, o tempo pode variar
para mais ou para menos;
5. Rever a lista de idéias de forma a retirar as repetidas e as que não façam
sentido prosseguir no estudo, para estas, é fundamental que seja dado um
feedback imediato ao grupo do porque da decisão.
Para cada oportunidade identificada, faz-se necessário o estabelecimento de um
critério para priorização de tomada de ação. Para este exercício é possível à
utilização da ferramenta matriz de esforço impacto que visa de uma maneira simples
e objetiva suportar a equipe de trabalho na priorização das atividades, acelerando o
retorno do projeto, pois foca inicialmente nas ações que trazem maior retorno com
menor custo.
Segundo Seta (2010), a matriz de esforço impacto divide-se em quatro quadrantes,
onde as oportunidades identificadas devem ser classificadas, conforme Figura 25.
1. Alto esforço e alto impacto: pode requerer alto custo e tempo para
implantação, deve-se avaliar a viabilidade e incluir em um projeto de médio
longo prazo;
2. Alto esforço e baixo impacto: requer alto custo ou alto esforço para
implantação, com baixo retorno. Devem-se descartar as oportunidades desse
quadrante;
3. Baixo esforço e baixo impacto: baixo custo ou esforço para implantação, traz
resultados imediatos para empresa, porém, não representativos. Implantar em
2º onda de plano de ação;
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4. Alto impacto com baixo esforço: resultados representativos e imediatos, com
baixo custo ou tempo para realização. Priorizar a implantação da ação.
A matriz de esforço impacto em conjunto com a avaliação dos setes tipos de perdas
do Lean Manufacturing e dos níveis da Produção mais limpa, foi utilizada para ajudar

Esforço

a equipe na priorização das principais oportunidades para tomada de ação.

Alto esforço e
alto impacto:
pode requere
tempo e alto
custo. Avaliar

Alto esforço e
baixo impacto:
descartar.

Foco: grande
impacto com
baixo
esforço.

Baico impacto e
baixo esforço: faz
sentido como 2º
de onda de plano
de ação..

Impacto
Figura 25 - Matriz de esforço impacto para priorização de atividades.
Fonte: SETA (2010)

Após a definição do escopo do projeto, foram agendadas reuniões periódicas com
as equipes do centro de manutenção para as discussões de trabalho. As
dificuldades encontradas para execução dessas reuniões foi, além da distância até o
centro de manutenção, a disponilidade das equipes em deixar as atividades da
rotina para se dedicarem às etapas envolvidas no projeto.
Como estratégia, definiu-se a formação de pequenos grupos que participavam das
discussões com um material já pré-elaborado, contando com a posterior revisão e
ajustes finais da equipe. Nas reuniões incialmente ocorreu o mapeamento de todo
fluxo de manutenção de aeronaves, desde a chegada da aeronave até a liberação
para progamação de voo. Em seguida, as equipes participaram de um branstormig
visando à identificação das principais entradas e saídas do processo.
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Baseando-se nas entradas e saídas do processo identificadas, o time de trabalho
atuou na priorização visando maximizar os ganhos em um menor espaço de tempo.
Outras ferramentas da qualidade foram analisadas para utilização no projeto, como
por exemplo, o FMEA (Failure Mode Effect Analysis). O FMEA é uma ferramenta
composta pela unificação de outras quatro (mapeamento de processo, branstorming,
priorização e cinco porquês), e que quando bem implantado, pode trazer benefícios
representativos a empresa.
Para implantação do FMEA, é necessário à dedicação de tempo de um grande
número de pessoas, pois se exige um maior detalhamento de todas as
oportunidades. Devido às dificuldades citadas, optou-se pela não utilização dessa
ferramenta.
Também se optou pela não utilização de um indicador baseado no DPMO (Defeitos
por milhão de oportunidades) para demonstração dos resultados do projeto, por este
não ser um indicador comumente utilizado na empresa.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O capitulo apresenta os resultados obtidos no trabalho iniciando pela quantificação
dos resíduos até o mapeamento e análise dos resultados. Convém ressaltar que
alguns resultados foram organizados na forma de artigo. O artigo foi publicado e
apresentado no “4th International Workshop of Cleaner Production”, realizado nos
dias 23, 24 e 25 em São Paulo. Uma cópia do artigo encontra-se no apêndice ao
final do trabalho.
5.1 Quantificações dos resíduos
Desde 2009, a área responsável pela gestão ambiental da empresa, vem estudando
e aprimorando maneiras de melhorar a destinação dos resíduos gerados no
processo de manutenção de aeronaves, de forma a garantir o menor impacto
possível na destinação.
Entre Jan/09 e Dez/10, o volume de resíduos gerados provenientes do processo de
manutenção foi em média 451 kg por aeronave, conforme apresentado na Figura 26.

Figura 26 - Volume de resíduos gerados por aeronave em manutenção.
Fonte: GOL (2010).

O gerenciamento dos resíduos é feito com base no princípio dos 3R´s (reduzir;
reutilizar; reciclar), conforme a Figura 27, visando à prevenção à poluição com
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redução da quantidade gerada (minimização na fonte geradora), reutilização ou
reuso e reciclagem sempre que possível e viável economicamente.
O objetivo é enviar para incineração e aterro, somente o que realmente é descarte e
não pode ser aproveitado, sendo necessário o tratamento ou inativação, e
disposição final. A geração de resíduos para tratamento e destinação final gera
custos que podem ser minimizados à medida que se implanta um gerenciamento de
resíduos com base no princípio dos 3R´s (GOL, 2010).

Figura 27 - Modelo de aplicação do gerenciamento de resíduos – 3 R´s.
Fonte: GOL (2010).

O foco da área de gestão ambiental entre os anos de 2009 e 2010 foi em grande
parte, buscar novas formas de reciclagem e reaproveitamento dos resíduos gerados.
Devido à falta de uma estrutura focada e capacitada para melhorias de processos,
não foram empregadas metodologias como six sigma e lean manufacturing para a
minimização da geração de resíduos, atuando somente no nível três da produção
mais limpa.
De acordo com a Figura 28, durante o ano de 2011 o total de resíduos gerados no
processo de manutenção de aeronaves foi de aproximadamente 397 kg por
aeronave, valor não inferior aos anos anteriores, conforme análise realizada por
meio da ferramenta 2 sample T, que tem por objetivo identificar estatisticamente a
diferença entre dois grupos de amostras.
Observa-se também um alto volume de descarte nos meses de Junho e Outubro/11,
que estão relacionados ao descarte de produtos vencidos em estoque. Com a
estruturação da área de melhoria de processos, a partir de 2011, o foco de atuação
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migrou para a implantação de um modelo estruturado buscando os níveis um e dois
da produção mais limpa.

Figura 28 - Volume de resíduos gerados no processo de manutenção (2011).
Fonte: GOL (2010)

Conforme Box plot da Figura 29, verifica-se que não existe diferenças significativas
entre as distribuições dos dois grupos de amostras e, o valor p-value de 0,226
significa que existe uma chance de 22,6% de estarmos errados se afirmarmos que
as amostras são diferentes, o valor máximo de p-value aceitável para essa
afirmação é de até 0,05.
Two-Sample T-Test and CI: C1; C2
Two-sample T for C1 vs C2

C1
C2

N
24
12

Mean
451
397

StDev
104
130

SE
Mean
21
38

Difference = mu (C1) - mu (C2)
Estimate for difference: 54,0
95% CI for difference: (-36,6; 144,7)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1,25

P-Value = 0,226

DF = 18
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Figura 29 - Boxplot com a distribuição dos dados analisados.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 5 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.
Como principais resultados obtidos com o correto gerenciamento dos resíduos
destaca-se a 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 resíduos sólidos industriais gerados na
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%
dos resíduos sólidos industriais foram enviados para co-processamento em fornos,
reciclagem, reaproveitamento, reprocessamento e/ou uso como matéria prima em
indústrias (FELISBERTO, 2011).

76

Tabela 5 - Classificação e destinação dos resíduos gerados no processo de manutenção.

Fonte: FELISBERTO (2011).

5.2 Aplicações das metodologias
Por meio da aplicação dos conceitos e métodos de trabalho do six sigma e lean
manufacturing durante o projeto, foi possível identificar as principais contribuições
dessas metodologias no processo de implantação da produção mais limpa,
conforme os Quadros 2 e 3, e também mensurar o potencial de redução da geração
de resíduos com a implantação das ações estabelecidas.
As ferramentas apresentadas no Quadro 2, podem ser aplicadas em todos os
projetos que visam a mitigação dos impactos ambientais de um processo, para o
projeto na empresa estudo foram utilizadas as seguintes ferramentas: voz do cliente,
pareto e gráfico de tendência,brainstorming, mapa de processo, matriz de esforço
impacto, teste de hipóteses e kaizen.
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Quadro 2 - Integração Six Sigma e Produção mais limpa.

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 3 - Integração Lean Manufacturing e Produção mais limpa.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como resultado do brainstorming e desenho do processo obteve-se o mapeamento
dos aspectos ambientais (entradas e saídas), conforme Figuras 30, 31 e 32.
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Entradas
•
•
•
•
•
•

EPI´s.
Panos limpos.
Produtos quimicos.
Óleo/Fluídos.
Mantas absorventes.
Peças de substituição
metálicas ou não.
• Borrachas e mangueiras.
• Papelão, palpel e fita
adesiva.

Manutenção geral/
sistemas

• 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.

Serviços de
estruturas

• 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.

Serviços de
Aviônica

• 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.

Serviços de
Aparência

• 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

Figura 30 - Etapas de manutenção geral, serviços de estruturas, aviônica e de aparência e
suas entradas e saídas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Entradas
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina de
compostos

• 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.

Oficina de
pintura

• 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 quimicos.
Peças de PVC para
substituição.
• Estofamento.

Poltronas e
Forros

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos.
químicos e latas
contaminadas.
• Pastes de PVC para
descarte.
• Restos de estofamento.

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tapeçaria

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos.
químicos e latas
contaminadas.
• Material textil e agulhas
usadas.
• Fita adesiva.

Saídas

Figura 31 - Etapas de manutenção de compostos, pintura, poltronas, forros e tapeçaria em
geral, serviços de estruturas, aviônica e de aparência e suas entradas e saídas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Entradas
•
•
•
•
•
•

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

Termoplásticos

• 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.

Janelas

• EPI´s
• Cartuchos de tinta;
• Material para
impressão;
• Adesivos.

Cerigrafia

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos.
químicos e latas
contaminadas.
• Lixas para descarte.
• Acrilico.

Liberação da
aeronave

• EPI´s contaminados.
• Cartuchos de tinta para
descarte.
• Papel/ papelão.
• Sobras de adesivos.

Saídas

Figura 32 - Etapas de termoplásticos, janelas, cerigrafia e identificação de entradas e
saídas do processo de manutenção de aeronaves.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Na sequência utilizou-se a ferramenta de priorização que deu suporte às equipes
para estabelecer um plano de ação, visando à eliminação das principais causas raiz
da 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.
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 da Produção mais Limpa, conforme Tabela 6.
A priorização de quais resíduos deveriam ser tratados inicialmente e que poderiam
trazer um beneficio imediato à empresa partiu do principío da elaboração de um
índice de priorização (IP) com pesos iguais para cada método: 1SS* 1LEAN *1P+L.
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Tabela 6 - Critérios de pontuação para priorização das oportunidades de minimização.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Baseando-se nos critétios de priorização propostos, a equipe de projeto avaliou cada
uma das saídas identificadas no fluxograma de manutenção de aeronaves,
propondo uma pontuação para cada item. A Tabela 7 apresenta a priorização de
oportunidades

(pontuação

maior)

identificadas

quando

pontuações obtidas na aplicação das três abordagens.

da

integração

das
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Tabela 7 - Priorização das oportunidades de minimização de resíduos.
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

2

2

2

8

Resíduo

Resíduos da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (lodos,
borras de óleo, sólidos do gradeamento e caixa de retenção)
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

Fonte: Elaborado pelo autor.

Desta forma, conforme o Quadro 4 estabeleceu-se um plano de ação em acordo
com as regulamentações existentes, visando 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 ítens que na pontuação total
representam 80% das oportunidades de melhorias e que não apresentavam
restrições das agências reguladoras do setor.
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Quadro 4 - Plano de ação para mitigação da criticidade dos resíduos gerados no processo.
Item

Problema

Plano de Ação

Falta de padrão no ajuste da
quantidade de tinta durante a
preparação (processo manual).

Padronizar os vasilhames para cada grupo de tamanhos de peças a
serem pintadas.

Alto descarte de tinta a base d´ agua.

Estabelecer procedimento de armazenagem e de reproveitamento da
tinta a base d´agua.

Alta frequência de descarte de tinta a
base de solvente.

Alterar o procedimento reduzindo a frequência de descarte da tinta.

Revolver de pintura com alto volume
de descarte de tinta.

Substituir o revolver de caneca por revolver de gravidade.

Borra de tinta

Reavaliar o lote mínimo de reposição de estoque em acordo com o
consumo real.
Renegociar quantidades para lotes mínimos junto ao fornecedor.
Produtos descartados
Descarte de materiais por vencimento. Implantar controle KANBAN visando evitar o risco da falta dos
por vencimento.
materiais.
Avaliar tipos e quantidades de selantes realmente necessários;
minimizar a compra de vários tipos de selantes.
Negociar com fornecedores a implantação de logística reversa para
Embalagens
Descarte de embalagens plásticas
embalagens conforme PNRS (produtos nacionais),
plásticas.
após a utilização dos produtos.
minimizando o descarte de embalagens.
Avaliar compra de embalagens em quantidades de real uso.
Alto volume de descarte de máscaras.

EPI´s contaminados. Utilização de luvas descartáveis.

Substituir o modelo atual (descartável) por outro que pode ser
reutilizado e que tenha mais resistência.
Substituição do modelo atual por outro de maior durabilidade.

Descarte de roupa Tyvec com pouca
utilização.

Estabelecer procedimento para utilização e descarte do macação
tyvec.

Falha de controle na
utilização de itens.

Descarte de produtos por falta de
controle e ou má utilização.

Implantar área para estoque e produtos/soluções em uso.
Implantar controle de utilização de produtos por área.

Falta de
restreabilidade de
materiais.

Descarte de materiais por perda de
documentos de rastreabilidade

Negociar e exigir dos fornecedores o envio de documentação completa,
em meio físico e digital, necessária para o uso do produto conforme
regulamentação do setor.

Lixas (discos de lixas) Descarte de lixas devido a problemas
usadas.
e falhas na lixadeira.

Estabelecer planos de manutenção preventiva.
Substituição da lixadeira por modelo de melhor tecnologia.

Panos contaminados.

Descarte de panos para a limpeza
durante o processo.

Substituir o tipo de pano atual por outro lavável ou fino (tipo perflex).

Papel/ papelão.

Utilização de papel/papelão nos
procedimentos de limpeza da
aeronave.

Substituir por plástico ou outro tipo de material reutilizável.

Peças metálicas e
não metálicas.

Alto volume de descarte de partes
metálicas.

Falta de padrão no preparo de
Restos de produtos. produtos e soluções geram descarte.
químicos,óleo, fluídos
e latas contaminadas. Alto volume de descarte de Thinner
para limpeza das peças.

Fonte: Elaborado pelo autor

Negociar com fornecedores a alteração do acordo de compra de partes
de aluminio (volume e dimensões).

Centalizar o preparo de soluções em área única e especializada.
Substituir o processo atual por banho com produto quimico, quando
possível tecnicamente, minimizando o gasto de Thinner e utilização de
panos.
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Após a definição das propostas identificadas, para cada um dos itens, novamente
realizou-se a analise de criticidade e impacto em acordo com as premissas do Six
Sigma, Lean Manufacturing e Produção mais Limpa abordadas no trabalho.
Apresentou-se à equipe envolvida no projeto, o cenário com as novas ações
propostas para mitigação e, da mesma forma que no primeiro exercicio de
priorização, realizou-se uma nova pontuação estimando a potencial redução do nível
de criticidade dos resíduos e problemas analisados. A Tabela 8 apresenta a nova
análise e pontuação considerando os ganhos potenciais com ações sugeridas já
implantadas.
Tabela 8 - Redução do nível de criticidade dos aspectos ambientais (nova classificação).
Resíduo

Nível Six Sigma

Nível Lean
Nível P+L
manufacturing

Total

Embalagens plásticas.

4

2

2

16

EPI´s contaminados.

4

2

1

8

Lixas (discos de lixas) usadas.

4

2

1

8

Restos de produtos. químicos,óleo, fluídos e latas contaminadas.

4

2

2

16

Borra de tinta

3

2

2

12

Cartuchos de tinta para descarte.

4

2

1

8

Panos contaminados.

4

2

1

8

Papel/ papelão.

4

1

1

4

Peças metálicas e não metálicas.

2

4

2

16

Eletrônicos (lâmpadas, cabos elétricos.

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.

1

5

2

10

Perdas no processo de injeção.

1

3

3

9

Agulhas usadas

1

3

3

9

Descartes de materiais compostos.

1

4

2

8

Efluentes.

2

2

2

8

Material textil.

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

Fonte: elaborado pelo autor

Como resultado das ações implantadas, realizou-se a anslise da pontuação total
obtida no primeiro exercício de priorização (antes do plano de ação) e do segundo
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exercício de priorização (após a proposta de plano de ação). Comparando-se os
dois cenários, foi possível obter uma redução potencial estimada de até 40% no
nível da criticidade dos aspectos ambientais (redução de 427 para 256 pontos), visto
que, para cada plano de ação pode-se reduzir o impacto nas metodologias six
sigma, lean manufacturing e produção mais limpa conforme Figuras 33 e 34.

Figura 33 - Total da pontuação de criticidade dos aspectos ambientais – antes da
implantação do plano de ação.
Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 34 - Total da pontuação de criticidade dos aspectos ambientais – após a implantação
do plano de ação.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Como o setor de aviação é regulamentado por organizações como IATA e ANAC,
verificaram-se algumas limitações para melhoria nos processos, justamente pelo fato
da proposta não atender tais regulamentações. Pode-se citar:
1. Não aproveitamento de materiais reciclados em aeronaves;
2. Limitação de manutenção e reparo de alguns componentes da aeronave;
3. Substituição periódica e obrigatória de alguns componentes, mesmo em bom
estado de funcionamento;
4. Compra de componente obrigatória junto às empresas cadastradas pelo
fornecedor da aeronave;
5. Baixo poder de negociação juntos aos fornecedores em relação ao lote
mínimo de compra de componentes gerando descartes por vencimento;
6. A não possibilidade de utilização de produtos não homologados pelo
fornecedor (ex: produtos para limpeza).
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Verificou-se que no Brasil, as iniciativas de mitigação ambiental ainda são
desenvolvidas

de

uma

forma

macro,

ou

seja,

falta

o

cumprimento

da

regulamentação e formas de incentivo, sejam educacionais ou financeiras, em todos
os setores da indústria. As iniciativas se concentram na troca de boas práticas no
setor industrial (multinacionais), porém, com grande oportunidade de disseminação
dos conceitos para o setor de serviços e empresas de médio e pequeno porte.
Existe a oportunidade de benchmarking, e a busca de novos métodos de trabalho e
tecnologia em outros países mais desenvolvidos no setor ambiental. Sugere-se a
criação de incentivos educacionais e ou financeiros as empresas que busquem a
redução da geração de resíduos na fonte, por exemplo, por meio da redução da
carga tributária dos produtos dessas empresas.
O mercado da aviação nos anos recentes apresenta um substancial cresimento
tanto em âmbito nacional quanto internacional. Com o aumento da demanda, por
consequência também ocorre o incremento da emissão de poluentes e geração de
resíduos e por isso faz-se necessário desenvolver e implantar iniciativas que visam à
minimização da geração desses poluentes.
O estudo realizado proporcionou uma lista de alternativas e um mapeamento
completo das oportunidades futuras para minimização dos resíduos no centro de
manutenção de aeronaves. Também identificou - se iniciativas que não poderiam ser
aplicadas devido a questões regulamentárias do setor.
Sugere-se que as empresas aéreas busquem junto aos fabricantes alternativas de
redução de custos com peças de reposição, aumento da durabilidade de
equipamentos e peças da aeronave entre outros.

Tais iniciativas além de,

minimizarem o impacto ambiental do setor, também reduziria o custo das empresas.
No estudo realizado foram identificadas fontes de resíduos nas diferentes etapas do
processo de manutenção de aeronaves, destacando-se resíduos associados á:
procedimentos de limpeza, reparos de sistemas com susbstituição de peças,
substituição de óleos e fluídos entre outros.
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Foi desenvolvido e implantado uma ferramenta de priorização considerando as
metodologias lean manufacturing, six sigma e produção mais limpa, o que permitiu
uma priorização dos principais aspectos ambientais a serem tratados, bem como a
redução da criticidade dos aspectos pós-plano de ação.
As metodologias lean manufacturing e six sigma, foram implantadas na empresa por
meio da aplicação de algumas ferramentas de qualidade: mapeamento de processo,
brainstorming, priorização, Box plot, Pareto e avaliação dos sete tipos de perdas em
processo. A unificação das duas metodologias garantiu que a empresa conseguisse
reduzir a criticidade de parte dos aspectos ambientais do nível 3 para o nível 1 da
produção mais limpa.
Com a implantação das ações sugeridas, estima-se uma potencial redução na
criticidade dos aspectos ambientais de aproximadamente 40% em relação ao
cenário atual.
As principais dificuldades encontradas estão ligadas a distância do hangar de
manutenção, o que exigiria um maior número de viagens para um melhor
detalhamento das atividades, e a dificuldade para retirar as equipes da linha de
manutenção para as reuniões de trabalho. Outro ponto de relevância foi o fato da
empresa ainda não possuir a cultura de utilização dessas ferramentas, o que gerou
a necessidade de uma constante “venda da ideia”.
A dificuldade de engajamento das equipes de trabalho é natural em empresas sem a
cultura e foco na melhoria contínua. O engajamento e a dificuldade diminuem
conforme os primeiros resultados positivos aparecem.
Como recomendação para continuidade do trabalho, pode-se utilizar ferramentas
como FMEA, value stream mapping, capacidade processos, carta de controle que
trarão beneficios adicionais à empresa como identificação de erros e gargalos no
processo. Essasferramentas não foram utilizadas devido ao pouco tempo de
disponibilidade das equipes ou porque não trariam ganhos relevantes para o objetivo
do trabalho.
No estudo de caso de minimização da geração de resíduos nos processo de
manutenção de aeronaves, grande parte das ações que causam maior impacto
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positivo para a empresa são de baixo esforço, ou seja, baixo tempo e custo para
implantação.
Desta forma, recomenda-se fortemente a implantação das ações imediatas
sugeridas, o que garantirá a empresa relevante redução na geração e gastos com o
tratamento e disposição dos resíduos, além da melhoria da imagem corporativa
perante a sociedade e, por fim, a redução de custo direto.
Recomenda-se também o benchmarking com empresas de outros segmentos, as
quais possuem maior conhecimento em boas práticas de manufatura e melhoria
contínua de processos e, bem como, a implantação de uma área corporativa
dedicada e especializada ao apoio ás áreas na disseminação da nova cultura.
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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 40% na redução da criticidade dos aspectos ambientais do processo. 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
específicas em alguns mercados ou órgãos regulamentadores, 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 em média um ciclo de vida de
aproximadamente 30 anos. Os autores, aplicando o conceito de product life cicle
management (PLM), identificaram oportunidades para aumentar a eficiência dos
procedimentos de manutenção, reparo e inspeção na 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 assegurar que um
sistema continuamente executa uma função pretendida, conforme projetado, em nível de
confiabilidade e segurança. 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, panos contaminados, 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 visam
minimizar 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
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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.
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 elaboração do 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 empresa e
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 necessidade de ações para redução de quantidade de resíduos, ou seja, minimização,
uma vez que a separação na fonte e busca por melhores tecnologias de
destinação/disposição final dos resíduos já estavam implantadas e em contínua
avaliação.
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Desta forma, a partir dos dados existentes, foi feita avaliação para melhoria contínua e
os métodos six 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 1
apresenta 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 o mapeamento 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 raiz da 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.
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.
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Quadro 1 – Critérios de pontuação para priorização das oportunidades de
minimização. a) Lean manufacturing b) Seis sigma c) Produção Mais Limpa
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
Impacta 6 entre as sete perdas do lean
manufacturing.
Impacta 7 entre as sete perdas do lean
manufacturing

Produção mais
Pontuação
limpa

Pontuação

Priorização six sigma

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)

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
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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.

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 resíduos (Tabela 1)
destaca-se a 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 resíduos sólidos industriais gerados na 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 coprocessamento em fornos, reciclagem, reaproveitamento, reprocessamento e/ou uso
como matéria-prima em indústrias (Alves, 2011).
Por meio da aplicação dos conceitos e métodos de trabalho do Six Sigma e Lean
Manufacturing durante o projeto, foi possível identificar as principais contribuições dessas
metodologias no processo de implantação da produção mais limpa, conforme as Tabelas
2 e 3, e também mensurar o potencial de redução da geração de resíduos com a
implantação das ações estabelecidas.
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•
•
•
•
•
•

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.
Panos limpos.
Produtos quimicos.
Óleo/Fluídos.
Mantas absorventes.
Peças de substituição
metálicas ou não.
• Lixas.
• Fibra de vidro.

EPI´s.
Panos limpos.
Produtos quimicos.
Pilhas e baterias.
Borrachas e mangueiras.
Eletrônicos (lâmpadas,
cabos, entre outros.).
• Fita adesiva.

Serviços de
estruturas

Manutenção geral/
sistemas

• 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 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.
Óleo/ fluído.
Chapas/ Peças de
substituição plásticas
• Fita adesiva.
• Lixas.
• Mantas absorventes.

Serviços de
Aviônica

• 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.

Serviços de
Aparência

• 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

Fig. 2. Etapas de manutenção geral, serviços de estruturas, aviônica e de aparência e
suas entradas e saídas.
Entradas
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina de
compostos

• 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.

Oficina de
pintura

• 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 quimicos.
Peças de PVC para
substituição.
• Estofamento.

Poltronas e
Forros

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos.
químicos e latas
contaminadas.
• Pastes de PVC para
descarte.
• Restos de estofamento.

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tapeçaria

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos.
químicos e latas
contaminadas.
• Material textil e agulhas
usadas.
• Fita adesiva.

Saídas

Fig. 3. Etapas de manutenção de compostos, pintura, poltronas, forros e tapeçaria em
geral, serviços de estruturas, aviônica e de aparência e suas entradas e saídas.
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Entradas
•
•
•
•
•
•

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

Termoplásticos

• 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
• Cartuchos de tinta;
• Material para
impressão;
• Adesivos.

Janelas

Cerigrafia

• EPI´s contaminados.
• Panos contaminados.
• Restos de produtos.
químicos e latas
contaminadas.
• Lixas para descarte.
• Acrilico.

Liberação da
aeronave

• EPI´s contaminados.
• Cartuchos de tinta para
descarte.
• Papel/ papelão.
• Sobras de adesivos.

Saídas

Fig. 4. Etapas e identificação de entradas e saídas do processo de manutenção de
aeronaves.
Tabela 2 – Integração das metodologias Six Sigma e Produção Mais Limpa
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Tabela 3 – Integração das metodologias Lean 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
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

Resíduo
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Desta forma, 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.

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES”
São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013

11

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 40% 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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