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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo investigar os possíveis ganhos ambientais
decorrentes de melhoramentos tecnológicos adotados por pequenas e micro
empresas. Para tanto, tomou como base um estudo de caso representado por um
Projeto conduzido pelo IPT que tem como missão realizar atendimentos tecnológicos
in loco nas micro, pequenas e médias empresas situadas na Região Metropolitana
de São Paulo - RMSP. A escolha da RMSP e da cadeia produtiva do plástico como
objetos de análise deveu-se à significativa representatividade tanto dessa cadeia
quanto da região metropolitana no Estado de São Paulo nos atendimentos efetuados
pelo PRUMO. No trabalho é apresentado um breve levantamento de atendimentos
tecnológicos com algum grau de semelhança, além de um panorama geral de todo o
Projeto PRUMO no IPT e no Brasil, indicando quais setores industriais são
atendidos, quantidade de atendimentos por setor e Unidades Móveis em outros
estados da Federação. A importância da atividade de reciclagem na cadeia
produtiva do plástico na Região Metropolitana de São Paulo propiciou que ela fosse
especialmente contemplada. Com as informações obtidas no estudo de caso,
confirma-se a hipótese de que, com este tipo de atendimento e respectivos
resultados, isto é, melhoria dos processos produtivos, redução de perdas nos
processos, redução de lotes ou peças devolvidas pelos clientes, melhoria do
conhecimento e aumento da produtividade, ocorre uma redução no consumo de
matérias primas e energia, por unidade produzida, e consequentemente a uma
redução de impactos ambientais.
Palavras-chave: Matéria-prima; energia; transformação de plásticos; empresas de
pequeno porte.

ABSTRACT
Improvement in the environmental performance due to technological
strenghtening: the case of PRUMO/Plastic from IPT

The aim of this dissertation is to study the case of a project of IPT (PRUMO) that is a
support program aimed at strenghtening companies technologically, mainly micro
and small enterprises, helping them to improve their productive processes. In this
case only a few companies operating in the Metropolitan Region of São Paulo were
analyzed. The PRUMO project can solve problems in the recycling process, in the
production of different plastic items, resulting in lower raw material and energy
consumption. As a conclusion of this task, a comprehensive table with the main
problems and results was produced. With the data obtained, it was possible to
confirm that the environmental impact in the plastics transformation industry can be
reduced with technological support to the small and micro companies.

Keywords: raw material; energy; plastic transformation; small and medium
enterprises.
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1

INTRODUÇÃO
O presente trabalho descreve e analisa aspectos de desempenho ambiental

do Setor de Transformação de Plásticos, em decorrência dos aperfeiçoamentos
tecnológicos propiciados pelo PRUMO – Projeto Unidades Móveis.
Conforme Porter e Van Der Linde (2000), o tipo de inovação que ataca as
causas básicas da poluição é aquela realizada a partir da melhoria da produtividade
dos recursos. As conseqüências assumem muitas formas, incluindo a utilização mais
eficiente de insumos específicos e melhoria dos produtos.
Ainda conforme Porter e Van Der Linde (2000, p.380) a produtividade dos
recursos aumenta quando se empregam materiais menos dispendiosos como
substitutos ou quando os existentes são melhor utilizados. Tais afirmações são
ilustradas com exemplos identificados sob o título “[…] a melhoria ambiental é capaz
de beneficiar a produtividade dos recursos” que são abaixo resumidos por suas
semelhanças com os benefícios que o Projeto de Unidades Móveis – Plástico
PRUMO/PL pode levar às micro, pequenas e médias empresas.
Dentre os benefícios para o processo destacam-se economias de materiais,
resultantes do processamento mais completo, da substituição, da reutilização ou da
reciclagem dos insumos de produção; aumentos nos rendimentos do processo; a
redução de paralisações; um menor consumo de energia durante o processo de
produção e melhorias no produto como resultado indireto das mudanças nos
processos.
Quanto aos benefícios para o produto são verificados melhor qualidade e
mais uniformidade; redução dos custos (por exemplo, com a substituição de
materiais) e uma redução nos custos de embalagem.
No desenvolvimento deste trabalho foi analisado o caso de um dos projetos
desenvolvidos pelo IPT por meio de seu Núcleo de Atendimento Tecnológico às
Micro e Pequenas Empresas NT-MPE que é o PRUMO - Projeto Unidades Móveis,
especificamente aquele voltado para o atendimento das micro, pequenas e médias
empresas (MPEs) do setor de transformação de plásticos. O objetivo do PRUMO é
realizar atendimentos in loco a indústrias por meio de unidades laboratoriais móveis
e identificar problemas, apontar soluções e implementá-las de imediato, sempre que
possível.
No Brasil a implantação do PRUMO iniciou-se com a apresentação, pelo IPT,
em 1997, para a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP
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de “Inscrição para projetos em parceria Universidade/Instituições de Pesquisa e
Desenvolvimento de Empresas”, onde a empresa parceira foi o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.
Tal inscrição resultou no processo FAPESP nº 1997/14352-1 que culminou
com o auxílio de R$ 377.000,00 (valores de abril de 1998) para a implementação de
duas Unidades Móveis – UM e respectivos equipamentos do Setor de
Transformação de Plásticos – PRUMO/PL.
A inauguração do PRUMO/PL ocorreu durante a realização da 7ª Feira
Internacional da Indústria do Plástico – BRASILPAST99 realizada na cidade de São
Paulo nos dias 8 a 13 de março de 1999, no Centro de Convenções Anhembi.
Os primeiros atendimentos do PRUMO/PL foram realizados em parceria e
com o apoio financeiro do SEBRAE por meio do seu Programa de Apoio
Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas – PATME. Posteriormente, até junho
de 2010, o SEBRAE manteve seu apoio financeiro via outras ferramentas.
A partir de 2005, a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, passou
também a apoiar diretamente com recursos financeiros destinados a investimentos e
à operação de UMs de outros setores industriais.
Nas seções seguintes serão apresentados os objetivos do trabalho, os
procedimentos metodológicos, a caracterização do PRUMO, um conjunto de
informações sobre a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, a importância das
micro e pequenas empresas na economia brasileira, paulista e na RMSP. Na
sequência apresentam-se as considerações sobre a qualidade e o meio ambiente no
setor de plásticos, a caracterização da cadeia produtiva na indústria de
transformação de plásticos, as principais fontes de energia no Brasil, as matériasprimas utilizadas neste setor industrial, os indicadores de desempenho ambiental, os
resultados da pesquisa e as conclusões.

1.1. Justificativa
O setor de transformação de plásticos foi selecionado em função de sua
importância sócio-econômica, tendo em vista que gera cerca de 18 mil empregos no
Grande ABC. Essa região abriga um importante pólo petroquímico. Assim, se forem
consideradas as três gerações da cadeia produtiva (petroquímica, fabricantes de
resinas e os transformadores propriamente ditos), estas respondem por 1,45% do
PIB, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria Química (2008). O setor
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foi selecionado, também, em função de aspectos tais como a importância da cadeia
produtiva da transformação de plásticos, que é responsável por parcela significativa
do PIB brasileiro (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS,
2010) e também em função da existência, no IPT, de recursos laboratoriais e
humanos capazes de apoiar tecnologicamente as centenas de micro e pequenas
empresas que atuam neste setor na Região Metropolitana de São Paulo.
A Região Metropolitana de São Paulo, onde estão situados os sete municípios
que compõem o ABC – Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra - é responsável por 56% do
PIB estadual (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2010).
Destaca-se também que, em função da importância sócio-econômica do
setor, o IPT dispõe de cinco Unidades Móveis (UM) para realizar atendimentos
tecnológicos nas empresas do setor de transformação de plásticos, o que representa
quase 40% de sua capacidade de atendimentos in loco.
Os impactos ambientais considerados referem-se à utilização de matériasprimas e energia elétrica. Tal recorte se deveu à importância desses insumos,
apurada nos relatórios de Atendimento Tecnológico do IPT, conforme modelo
constante no Anexo A. Esses relatórios revelaram que os principais insumos
utilizados pelas empresas do setor considerado são as resinas termoplásticas e a
energia elétrica, representando parte significativa do seu custo de produção. Outros
insumos, como água, embalagens, corantes, aditivos, retardantes de chama e
antioxidantes não são mencionados ou não representam valor significativo em sua
estrutura de custos. A importância desses insumos foi também demonstrada por
Teixeira (2009), que apurou que, em média, o custo das matérias-primas e da
energia elétrica representava, em 2002, 52,54% do custo total das empresas do
segmento de plásticos.
Como o PRUMO atende somente micro, pequenas e médias empresas que
representam 98% de todos os estabelecimentos no Brasil, destaca-se uma vez mais
sua importância econômica, social e ambiental.
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2

OBJETIVOS DO TRABALHO
O objetivo geral deste trabalho é verificar se e de que forma os atendimentos

tecnológicos realizados pelo Projeto Unidades Móveis (PRUMO) do IPT, às
empresas transformadoras de plástico contribuíram para a redução dos impactos
ambientais decorrentes das atividades das empresas.

2.1 Objetivos específicos
Os objetivos específicos concentraram-se na verificação de que se, as
empresas constataram:
� melhoria

no

processo

produtivo,

indicando

se

houve

novos

investimentos na produção e qual foi o valor investido;
� melhoria no conhecimento técnico e operacional de seus funcionários;
� economia no consumo de matéria-prima virgem, indicada pela redução
do volume utilizado;
� redução de perdas de matéria-prima em processo;
� diminuição da rejeição de lotes pelos clientes;
� aumento da produtividade do processo; e
� diminuição no consumo de energia elétrica.

Tais objetivos serão verificados pela realização de entrevistas nas próprias
empresas atendidas, com os respectivos responsáveis.
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3

PROCEDIMENTOS METOLÓGICOS
Analisou-se o resultado de levantamento realizado em 40 (quarenta) micro e

pequenas empresas do setor de transformação de plásticos durante todo o ano de
2008 e janeiro de 2009, isto é, toda a produção deste setor do PRUMO durante 13
(treze) meses.
No período analisado foram realizados pelo PRUMO, no Estado de São
Paulo, 528 atendimentos tecnológicos envolvendo os sete setores em que atua, isto
é, transformação de borracha, madeiras e móveis, confecções, couros e calçados,
cerâmica, tratamento de superfícies e transformação de plásticos. O Projeto
Unidades Móveis para o setor de Transformação de Plásticos (PRUMO/PL) realizou
a maior parte, isto é, 190 destes atendimentos, equivalendo a 21% (vinte e um por
cento) do total.
Visando verificar a eficácia dos atendimentos e o nível de satisfação com tal
trabalho, conduziu-se a avaliação de 160 destes 528 casos. Como o setor de
transformação de plásticos foi preponderante, aplicou-se o questionário constante do
Anexo B em 45 de suas empresas. Destas, apenas 40 localizavam-se na RMSP,
local de análise desta pesquisa, constituindo assim a amostra examinada neste
trabalho.
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4

PRUMO
O PRUMO encontra-se na base da pirâmide relativa à demanda de tecnologia

apresentada ao IPT pelas MPEs dos mais diversos setores industriais. Essa base é
constituída por inovações incrementais, ou seja, por inovações em processos ou
produtos

representadas

por

simples

melhoramentos

que

não

alteram

substancialmente a base técnica pré-existente. No topo da pirâmide encontra-se a
procura por desenvolvimento tecnológico e inovações radicais.
O PRUMO, concebido em 1997, em função de idéia surgida durante
consultoria do pesquisador Vicente Mazzarella a quatorze fundições da Colômbia,
patrocinado pela United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), e
implementado em março de 1999, visando cumprir seu objetivo de apoiar
tecnologicamente as MPEs. Até dezembro de 2008, foram realizados 2884
atendimentos feitos por meio de suas Unidades Móveis (UM), contendo
equipamentos laboratoriais transportáveis, distribuídos conforme Tabela 1 a seguir.
Tabela 1 – Atendimentos tecnológicos realizados pelas Unidades Móveis no Estado
de São Paulo
Período: Março de 1999 a Dezembro de 2008

PRUMO/

Participação

Borracha

Atendimentos
Tecnológicos (AT)
591

20%

Ano de
início
2003

UM
Qtd.
2

Cerâmica

125

4%

2006

1

Couro e Calçados

312

11%

2004

1

Madeira e Móveis

346

12%

2005

2

Plástico

1172

41%

1999

5

309

11%

2002

1

29

0,1%

2008

1

2884

100%

Tratamento

de

Superfície
Confecção (*)
Total

Fonte: Elaborado pelo autor
(*) Início da operação a partir de Março de 2008
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As UMs são operadas por engenheiros e técnicos de laboratório específicos
para cada um dos setores em que o PRUMO atua, conforme Tabela 1, e realizam
atendimentos in loco nas indústrias, para diagnosticar problemas, sugerir e
implementar soluções, dentro do período de permanência da UM na fábrica, em
geral, de dois dias. O conceito do PRUMO é essencialmente dinâmico e pró-ativo, e
funciona na base da resolução de problemas (trouble shooting), mas quando
necessário conta com o apoio de retaguarda dos laboratórios fixos do IPT.
As Unidades Móveis do PRUMO são veículos equipados com equipamentos
laboratoriais portáteis onde são realizados testes de matérias-primas, de qualidade
do produto, de eficiência do processo, além de avaliarem os sistemas de
administração e gestão da produção. São laboratórios itinerantes que operam
atualmente em sete setores industriais relacionados a seguir. A Fotografia 1 abaixo
mostra uma visão geral das Unidades Móveis.

Fotografia 1 – Unidades Móveis do PRUMO no IPT
Fonte: Núcleo de Atendimento Tecnológico à Pequena e Micro e Pequena Empresa –
NTMPE (2010)
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4.1 O Atendimento do PRUMO ao Setor de Transformação de Plásticos
Atualmente, o PRUMO dispõe de 13 (treze) UMs e atua nos setores de
Transformação de Borracha, Tratamento de Superfícies, Couros e Calçados,
Madeiras e Móveis, Confecções, Cerâmica e Transformação de Plásticos –
PRUMO/Plásticos. Apenas o PRUMO/PL será objeto deste trabalho.
Os plásticos, que são materiais constituídos pela união de grandes cadeias
moleculares chamadas polímeros, podem ser de origem natural ou de origem
sintética, categorizados em termofixos, que tem a estrutura molecular menor e
agregam minerais, são impróprios para a reciclagem (por exemplo, o baquelite, que
compõe as placas de circuito e os cabos de panelas) e termoplásticos, que por sua
vez, são de estrutura mais simples e flexíveis, podendo ser reciclados. Os plásticos
de alto desempenho são comumente denominados plásticos de engenharia.
As empresas de transformação de plásticos, diferentemente das produtoras
das resinas, são pouco intensivas em tecnologia de processo. Produzem seus
artefatos quase exclusivamente a partir dos fenômenos físico-químicos ocorridos no
equipamento de transformação e moldes, o que confere a eles uma importância
fundamental na competitividade.
Os requisitos técnicos para cada aplicação, muitas vezes, variam de cliente
para cliente. A partir do processo de escolha do posicionamento de mercado e da
opção tecnológica de produção, define-se a diretriz produtiva, há indicação de
matérias-primas, segmentos de produtos, capacidade produtiva, recursos para
implantação e desenvolvimento (ROSA et al.,1998).
A cadeia de transformação de plásticos pode ser exemplificada pela
configuração que segue.
Considerando a classificação proposta no estudo do Sindicato da Indústria de
Material Plástico do Estado do Rio de Janeiro (2004), as empresas de transformação
de plásticos podem ser caracterizadas em quatro tipos, em relação ao seu processo
produtivo, conforme mostra o Quadro 1.
As empresas que fabricam produtos plásticos, que são bens intermediários
para as suas próprias indústrias, são denominadas firmas verticalizadas e podem
ser do grupo de transformadoras ou convertedoras.
Destaca-se que o PRUMO/PL atua nos quatro tipos de empresas indicados
no Quadro 1.
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TIPO

CARACTERIZAÇÃO

Transformadoras Empresas

que

termoplásticas
plásticos,

em

como

transformam
produtos
bens

matérias-primas

acabados

intermediários

–

artefatos

para

outras

empresas ou para os consumidores finais.
Convertedoras

Empresas que convertem produtos transformados semiacabados (filmes, pré-formas, lâminas etc.) em produtos
acabados, minimizam os volumes descartáveis por meio
do reaproveitamento na própria linha de produção.

Beneficiadoras

Empresas que modificam propriedades em matériasprimas termoplásticas, por meio da incorporação de
aditivos e cargas (coloração anti-chama, fibras de vidros
ou blendas valorizando técnica e comercialmente os
produtos).
(empresas de compostos etc.)

Recicladoras

Empresas que transformam resíduos industriais (aparas)
ou produtos pós-consumo (filmes, frascos, copos etc.) em
matérias-primas para processamento em novos produtos
acabados. Na seção 9.2 – Matéria-prima reciclada há
informações adicionais sobre este tópico.

Quadro 1 – Caracterização das empresas produtoras de plásticos
Fonte: Adaptado de Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de
Janeiro (2004)

No Quadro 2 que segue, encontra-se uma caracterização dos principais tipos
de plásticos existentes no mercado, bem como lista de suas aplicações, cujos
problemas tecnológicos são equacionados pelo projeto:

Plásticos e códigos de
identificação

Aplicações
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PET-Tereftalato de
Polietileno

PEAD – Polietileno de alta
densidade

PVC ou V – Policloreto de
vinila

PEBD – Polietileno de
baixa densidade

PP – Polipropileno

PS – Poliestireno

Garrafas de refrigerantes e água mineral, frascos de alimento
e de produtos de limpeza, produtos farmacêuticos, mantas
de impermeabilização, fibras têxteis e outros.
Embalagens para materiais cosméticos, frascos de produtos
químicos, de limpeza e de alimentos, tubos para líquidos e
gás, tanques de combustível para veículos automotivos e
outros.
Frascos de água mineral, tubos e conexões de
encanamento, calçados, equipamentos médicos-cirúrgicos,
esquadrias e revestimentos, encapamentos de cabos
elétricos e outros.
Embalagens de alimentos, sacos industriais, para lixo, lonas
agrícolas, tampas de vinagre, filmes flexíveis para
embalagens e rótulos de brinquedos e outros.
Tampas, potes de margarina, embalagens de massas e
biscoitos, equipamentos médicos-cirúrgicos, fibras e fios
têxteis, autopeças e outros.
Embalagens de alimentos, copos descartáveis, material
escolar, aparelhos de som e TV, placas isolantes,
revestimento de geladeiras e outros.

Outros
Plásticos especiais e de engenharia, CDs, corpos de
computadores, eletrodomésticos e outros.
Quadro 2 - Código de identificação dos plásticos.
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2009)

O PRUMO/PL tem como objetivo atender micro, pequenas e médias
empresas que atuam, principalmente, nos processos produtivos de injeção – que
consiste em um processo de transformação similar à fundição sob pressão de
metais. A resina, na forma de grânulos ou pó, é plastificada num equipamento de
extrusão – que permite a fabricação de produtos como filmes de polietileno de baixa
densidade (PEBD) para uso como sacos plásticos e tubos de PVC, placas, perfis,
compostos etc.; de sopro - no qual são fabricados produtos como embalagens,
bóias, garrafas, tanques de combustível, bolsas etc. As atividades envolvidas neste
processo

de

produção

consistem na

extrusão

ou

injeção

de

um

tubo

semimanufaturado (parison) sob a ação de aquecimento e ar comprimido no interior,
que em seguida, é envolvido por um molde e soprado. Uma característica desse
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processo é permitir a confecção de peças vazadas; de rotomoldagem; e de
termoformagem a vácuo e melhorias no processamento de recicladoras, além da
influencia de aditivos e pigmentos.
Os problemas detectados durante a visita de diagnóstico do PRUMO são
solucionados por meio de revisão e racionalização do processo de produção,
treinamento de mão de obra, revisão de layout, melhoria da produtividade, melhoria
da qualidade do produto acabado, adequação às especificações técnicas e melhoria
do controle de produção, entre outros.
Os principais procedimentos e testes realizados no atendimento tecnológico
incluem a medição das dimensões e dureza em peças plásticas e em corpo de
prova, a realização de ensaios de teor de voláteis e estabilidade dimensional, a
determinação de massa e densidade, a execução de ensaios de resistência à
tração, rasgamento, compressão, flexão, etc., a determinação de resistência ao
impacto em corpo de prova, a medição de temperatura nas etapas do processo de
transformação de plásticos, a determinação de índice de fluidez e a elaboração do
relatório de Atendimento Tecnológico.
Para a resolução dos problemas encontrados em cada uma das empresas é
oferecida orientação tecnológica para o uso adequado dos equipamentos quanto à
regulagem de equipamentos, seleção de matérias-primas mais apropriadas ao
processo/produto (mudanças na formulação), condições de temperatura, velocidade
e pressão de injeção, manutenções preventivas, melhoria no sistema de água de
resfriamento; etc., treinamento da mão de obra, junto ao equipamento e economia
de água e energia.
Em decorrência das orientações apresentadas pelas equipes do PRUMO/PL
são realizadas modificações tecnológicas nas empresas que culminam com a
solução dos principais problemas encontrados no processo produtivo. Destacam-se
os problemas relacionados a bolhas, juntas frias, descoloração, paredes nãouniformes, propriedades insatisfatórias, baixa produtividade e custos elevados. A
solução destes problemas pode culminar com a redução de impactos ambientais,
posto que levam a um aumento da produção com uma quantidade menor de
insumos produtivos utilizados.
Para isso, são avaliados diversos itens do processo de produção, das
condições do produto acabado, incluindo aspecto visual, custos, adequação às
especificações técnicas, treinamento e capacitação de mão de obra, entre outros.

25

No Anexo A, pode ser verificado um modelo de Relatório de Atendimento
Tecnológico - RAT, onde são registrados todos os principais aspectos de um
atendimento.
Entre os benefícios gerados para a empresa podem ocorrer a melhoria na
qualidade dos produtos, a redução dos custos de fabricação, o aumento de
produtividade, a redução de refugos e retrabalhos, o uso racional de matéria-prima,
a redução da perda de componentes e aditivos, a racionalização dos processos
produtivos, o aumento de lucratividade, a diminuição na devolução de pedidos, a
conquista de clientes mais exigentes, uma melhor posição no mercado interno e a
possibilidade de exportar e/ou substituir importações.

4.2 Atendimentos semelhantes no Brasil oferecidos pelo IPT e por outros
Institutos/Entidades
O conceito do PRUMO também é utilizado para realização de treinamentos
específicos conduzidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso estão
funcionando duas Unidades Móveis que levam qualificação profissional para
população de baixa renda do interior do Estado.
Uma das Unidades Móveis está equipada com modernas máquinas de
costura, ferro de passar industrial, vídeo cassete, mesa de passar ferro, aspirador de
pó, tela de projeção de vídeos, máquina botoneira industrial e mesa de corte. A UM
de informática, também em Mato Grosso, está equipada com computadores, projetor
de multimídia, som ambiente, impressora, cadeiras, mesas, armário, frigobar,
bebedouro, lousa e ar condicionado. Os cursos oferecidos são Windows e Linux.
Estas iniciativas contam com o apoio da Secretaria de Trabalho, Emprego,
Cidadania e Assistência Social do Estado de Mato Grosso, em parceria com o
SENAI. Já no Estado de Mato Grosso do Sul, o SENAI opera unidades que
oferecem cursos referentes a mecânica diesel, mecânica de automóvel, eletricidade
(bobinador predial), eletricista instalador predial/hidráulico, refrigeração, comandos
elétricos, solda elétrica (eletrodo revestido), panificação e confeitaria, costura
industrial e mecânico de motocicleta/motor de popa.
No próprio IPT, o Centro Metrologia de Fluidos – CMF está implementando,
com o apoio da FINEP e de outras entidades, uma Unidade Móvel chamada
“Laboratório de Sistema de Ar Comprimido e Gases”. O Centro de Tecnologias
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Ambientais e Energéticas implanta, com o apoio da COMGAS, o “Laboratório de
Emissões Atmosféricas Industriais”.
O IPT, com o apoio da FINEP - Financiadora de Estudos e Pesquisas,
forneceu a metodologia e treinamento para Operação de Unidades Móveis para as
equipes do Estado do Paraná e quatro Estados da região Nordeste do Brasil (Bahia,
Ceará, Paraíba e Pernambuco). Além disso, o PRUMO está sendo implantado em
treze Estados da Federação, por suas respectivas Entidades Tecnológicas, com o
apoio financeiro da FINEP
A Tabela 2 indica o total e a distribuição das UMs operando ou em início de
operação no Brasil. Ressalta-se que, do total de quarenta e quatro Unidades Móveis
operando no Brasil, dez são relativas ao Setor de Transformação de Plásticos e
atuam além do Estado de São Paulo na Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Paraná e
Santa Catarina. Os setores em que atuam as Unidades Móveis nos outros estados
da Federação são praticamente os mesmos que os do IPT, com exceção de Têxteis,
Alimentação e Fundição.
Tabela 2 - Unidades Móveis do PRUMO operando no Brasil
Estados

Setores
Unidades Móveis (nº)
Alimentação; Plástico; Madeira e Móveis;
04
Têxteis
Ceará
Alimentação; Madeira e Móveis; Couro e
03
Calçados
Espírito Santo
Madeira e Móveis
01
Mato Grosso
Alimentação
01
Mato Grosso do Sul
Alimentação
01
Minas Gerais
Alimentação; Couro e Calçados; Plástico;
04
Têxteis;
Pará
Madeira e Móveis
01
Paraíba
Têxteis; Plástico; Cerâmica; Madeira e
04
Móveis
Paraná
Têxteis; Plástico; Cerâmica; Madeira e
04
Móveis
Pernambuco
Alimentação
01
Rio de Janeiro
Alimentação
01
Rio Grande do Sul
Alimentação
01
Santa Catarina
Alimentação; Plástico; Têxteis; Fundição
04
São Paulo
Plástico (5); Tratamento de Superfície (1);
Borracha (2); Couro e Calçados (1);
14
Madeira e Móveis (2); Cerâmica (1);
Confecção (1); Alimentação (1)
Total
34 FINEP – 10 FAPESP
44
Fonte: elaborado pelo autor a partir de informações obtidas junto ao Setor de Tecnologia da FINEP
1
(2009)
Bahia

4.3 PRUMO na América Latina e África
1

Informação obtida por meio de entrevista com o responsável pelo Setor de Tecnologia da FINEP, em out/2009.
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Atendendo solicitação do Instituto Nacional de Tecnologia Industrial da
Argentina (INTI), o IPT propiciou treinamento para dois profissionais, do setor de
plásticos daquele Instituto, com recursos financeiros do próprio INTI, envolvendo a
identificação de empresas, acompanhamento e orientação em visitas para
realização dos diagnósticos, agendamento e acompanhamento dos Atendimentos
Tecnológicos,

avaliação

dos

atendimentos

e

elaboração

do

Relatório

de

Atendimento Tecnológico.
A Argentina, na época, enfrentava grave crise econômica e como não
dispunha de mecanismo semelhante ao PRUMO, vislumbrou que pudesse
equacionar alguns de seus problemas com a utilização de Unidades Móveis.
Em 2006, com o apoio do Banco Mundial, o IPT visitou Organismos
Governamentais de Moçambique e empresas do setor de cerâmica, tendo formulado
editais que propiciariam a exportação de uma Unidade Móvel para aquele país da
África. O fato de Moçambique ter procurado implementar experiência semelhante
naquele país, deu-se, possivelmente em função de tal iniciativa não exigir grandes
investimentos e ser de fácil implementação.

4.4 Forma de atuação do PRUMO e sistemática operacional
O PRUMO trabalha matricialmente com as Unidades Técnicas – UTs ou
laboratórios do IPT e suas atividades são organizadas e implementadas a partir do
NT-MPE, que realiza a gestão de todo o processo e garante que sua metodologia
seja aplicada em todos os atendimentos. As UMs ou laboratórios se responsabilizam
por todas as atividades de caráter técnico.
Neste trabalho são apresentados os aspectos relacionados à operação de
uma modalidade de PRUMO, referente à indústria de transformação de plásticos,
nos 39 municípios da RMSP.
Estes municípios, bem como suas características físicas e sócio-econômicas
estão identificadas adiante, no item 5.
Na metodologia do PRUMO consta uma visita prévia, em meio período, para
apresentar à empresa o princípio de operação do projeto, levantamento de
informações básicas, como nome, endereço, pessoas de contato, linha de produtos,
principais problemas, nível de produção, principais clientes, índices de refugo, de
retrabalhos e de devoluções, tipo de matérias-primas e de insumos, relação de
equipamentos, tempo de uso, potência, estado de conservação, número de
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funcionários, volume de matérias-primas consumidas e outros dados relevantes para
o diagnóstico.
O atendimento do PRUMO envolve desde exame e análise das formulações
de matérias-primas empregadas nos processos, sua adequação aos produtos da
empresa sob os pontos de vista de atendimento de qualidade e também de custo,
medição e análise das variáveis de processo e sua correlação com as propriedades
desejadas do produto.
Todas as observações feitas são dirigidas à elaboração de sugestões para
superação dos problemas detectados, incluindo diferentes aspectos, como: refugos,
baixa produtividade, consumo excessivo de matérias-primas, defeitos internos e
externos, não atingimento de propriedades físicas ou mecânicas exigidas do
produto, etc. As sugestões são postas em prática, durante o período de
atendimento. O atendimento padrão é feito em dois dias; somente em casos
extremos é feito em três dias, que envolve custo adicional.

4.5 Aspectos tecnológicos
Considerando-se que tecnologia é conhecimento aplicado à produção e que
conforme Possas (1989) “[...] o ambiente competitivo compreende, entre outros
aspectos, estratégias empresariais inovativas e a adoção de critérios de eficiência
produtiva”, e que o PRUMO é um projeto que leva tecnologia às micro, pequenas e
médias empresas, atuando diretamente no chão de fábrica, cabem aqui
considerações sobre esta atuação.
O atendimento do PRUMO, valendo-se de ensaios, exames, análises e testes
feitos com os equipamentos da UM, objetiva a correção de defeitos verificados nas
peças, o atingimento/atendimento das condições exigidas pelas normas ou
desenhos das peças (desde que possíveis, com o material especificado e o
ferramental disponível), a minimização de refugos ou retrabalhos e o aumento da
produtividade.
Para isso, além dos resultados dos ensaios, análises, exames e testes,
podem se valer de melhor acondicionamento de matérias-primas, de modificações
nas composições ou formulações destas (banhos no caso de tratamentos de
superfícies), alterações nas variáveis de processo (temperatura, tempo, umidade,
pressão, pH, fluxo, concentração, agitação, velocidade, passo, etc.), e controle
durante o processamento do material e dos produtos finais ou intermediários.
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No caso de ferramental, podem ainda ser sugeridas pequenas modificações
como canais de alimentação, ângulos de ataque, respiros, eliminação de rebarbas,
pinos extratores, etc. As modificações sugeridas, para serem testadas, deverão ser
passíveis de implementação dentro do período de atendimento, com sobra de tempo
para os testes.
Ensaios, análises, testes e exames eventualmente necessários, mas não
disponíveis nos equipamentos da UM, podem ser feitos nas instalações fixas do IPT.
A capacidade produtiva instalada do Projeto PRUMO é de 13 unidades móveis,
perfazendo um total de 104 atendimentos por mês; 1248 por ano.
Ressalta-se, também, que algumas vezes as soluções encontradas para os
problemas enfrentados pelas empresas que são atendidas pelo PRUMO têm caráter
interdisciplinar, “[...] uma vez que elas são fruto da interconexão e colaboração entre
distintos campos do conhecimento e saber dentro de projetos que envolvem tanto
diferentes disciplinas acadêmicas como práticas não-científicas” (NAHUZ, 2008).
Na equipe que opera o PRUMO encontram-se, além do engenheiro e do
técnico de laboratório que vão à empresa, um coordenador técnico responsável pela
área específica e um coordenador geral de todo o PRUMO, podendo propiciar
caráter interdisciplinar aos atendimentos.
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5

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO – RMSP
Na RMSP encontravam-se, em 2008, a maior parte das empresas do APL do

setor de transformação de plásticos, foco principal dos atendimentos do PRUMO/PL.
É importante conhecer as principais características desta região, que são
apresentadas a seguir.
A RMSP é formada por São Paulo, capital do Estado, e mais 38 municípios,
que ocupam 8.051 km2 do território paulista (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE
ANÁLISE DE DADOS, 2010, quais sejam: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras,
Cajamar,

Carapicuíba,

Cotia,

Diadema,

Embu,

Embu-Guaçú,

Ferraz

de

Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos,
Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá,
Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande
da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano,
Taboão da Serra e Vargem Grande.
A RMSP concentra a maior parte da área industrializada do Estado (capital,
ABCD, Guarulhos e Osasco). Nos municípios de Rio Grande da Serra, Ferraz de
Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Ribeirão Pires e Mogi das Cruzes, há extensas
várzeas, com solos de alta fertilidade, que acabaram propiciando o cultivo de
produtos hortifrutigranjeiros. Em 2008, a população da região era de 19.697.337
habitantes, ou 47,9% do total estadual, possuindo a densidade demográfica mais
elevada do Estado – 2.479,6 habitantes por km², diante da estadual de 165,8
habitantes por km2 (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS,
2010).
Panorama econômico-social da RMSP
O Produto Interno Bruto – PIB da Região Metropolitana de São Paulo RMSP, em 2006 correspondeu a 56% do total do estado de São Paulo (FUNDAÇÃO
SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2010). Isto significa que a maior
parte da economia do Estado concentra-se nesta região, afetando positivamente a
indústria de transformação de plásticos.
A atividade econômica não é distribuída uniformemente em seu território. A
RMSP abriga desde municípios cuja atividade econômica é bastante complexa,
como São Paulo, Guarulhos, Osasco e os que compõem a região do ABC, até

31

municípios-dormitórios ou áreas de preservação ambiental, onde a atividade
econômica é muito reduzida.
O município de São Paulo, em especial, oferece todos os serviços modernos
requeridos para o funcionamento das empresas e típicos de uma metrópole
contemporânea: serviços de turismo de negócios e eventos culturais e de lazer;
sofisticada rede de apoio na área financeira; comércio variado e sofisticado; ampla e
diversificada rede de suporte à concepção, comercialização, promoção e distribuição
de produtos; agências de propaganda; empresas internacionais de tecnologia de
informação; consultorias econômico-financeiras em gestão de negócios, direito,
contabilidade, além das mais variadas atividades profissionais especializadas.
A capital é o principal centro financeiro do país, possuindo a maior Bolsa de
Valores da América Latina, a Bovespa, e a Bolsa de Mercadorias e de Futuros, a
BM&F. A cidade é sede de grandes bancos, aglomerados financeiros e principais
grupos empresariais nacionais e estrangeiros.
Na área da saúde, a capital concentra hospitais, clínicas e serviços médicohospitalares, atraindo pessoas de todo o território nacional e até de outros países,
que vêm em busca dos serviços de saúde da mais variada gama de especialidades
de alta qualidade, com destaque para o Hospital das Clínicas da Universidade de
São Paulo, referência internacional em saúde.
A capital é o principal polo industrial do Estado e do país, mantendo uma
indústria vigorosa, sobretudo a produtora de bens com maior valor agregado, que
necessita de tecnologia e mão-de-obra especializada ou da proximidade do centro
consumidor para se desenvolver. A disponibilidade de recursos de pesquisa, mãode-obra especializada e avançada rede universitária, a dimensão do seu mercado e
as facilidades para as comunicações entre as empresas acabam atraindo para a
cidade de São Paulo outros segmentos da indústria de alta tecnologia,
especialmente os ligados à microeletrônica e à informática.
Os municípios que compõem o ABC paulista são economicamente dinâmicos
e de grande porte, com exceção de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, cuja
totalidade do território é área de proteção aos mananciais, dificultando a ocupação e
o aproveitamento econômico.
Assim, considerando-se que a RMSP é responsável por 56% do PIB,
concentra a maior parte da área industrializada do Estado e que o setor industrial é
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responsável por 39,6% do consumo final energético, pode se deduzir que seja
também fonte de grande impactos ambientais negativos.
Por abrigar praticamente metade da população do Estado e o principal
Arranjo Produtivo Local (APL) do setor de transformação de plásticos onde estão as
empresas em que o PRUMO/PL atua, a RMSP é o foco principal deste setor.
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6

AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES) NO BRASIL, ESTADO DE
SÃO PAULO E NA RMSP
A classificação de empresas utilizada pelo SEBRAE dá-se pelo número de

empregados2. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (2006), dentre as empresas brasileiras existentes em 2006, 98,8% eram
micro e pequenas empresas. Ou seja, as unidades de menor porte representam a
imensa maioria das empresas brasileiras. Esta realidade se verifica não apenas para
o conjunto da economia mas também na maioria dos setores de atividade.
Vale ressaltar, ainda, a tamanha importância que as micros e pequenas
empresas assumem para a economia nacional. Estas, segundo o próprio SEBRAE,
respondem por quase 70% dos postos de trabalho do setor privado e representam
20% do PIB do Brasil.
Convém também lembrar que, conforme levantamento realizado pelo
SEBRAE, utilizando dados até 2006 do Ministério do Trabalho e Emprego, há
aproximadamente 2,2 milhões de micro, pequenas e médias empresas no Brasil e
641.316 mil no Estado de São Paulo. As Tabelas 3 e 4 apresentam resumidamente
a importância das MPEs no Brasil e no Estado de São Paulo.
Tabela 3 - As MPEs na economia brasileira

Variável
Número de estabelecimentos

Participação
(%)
98%

Fonte
SEBRAE-SP (2006)

Empregados "com carteira"

53%

RAIS / MTE (2004)

Faturamento

28%

SEBRAE-NA (2000)

Produto Interno Bruto (PIB)

20%

SEBRAE-NA (1991)

Valor das exportações

2,7%

SEBRAE-NA / Funcex (2006)

Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2006).

2

ME (microempresa): na indústria, até 19 empregados, no comércio e serviços, até 9;

PE (pequena empresa): na indústria, de 20 a 99 empregados, no comércio e serviços, de 10 a 49;
MDE (média empresa): na indústria, de 100 a 499 empregados, no comércio e serviços, de 50 a 99;
GE (grande empresa): na indústria, acima de 499 empregados, no comércio e serviços, mais de 99.
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Tabela 4 – As MPES na economia paulista

Participação das MPEs na Economia

Universo da Pesquisa

98% das empresas formais

1,3 milhão de empresas formais

67% das pessoas ocupadas no setor

5 a 6 milhões de ocupados em

privado formal e informal

empreendimentos formais

28% da receita bruta total do setor formal
Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2007).

Além do setor de transformação de plásticos as MPEs atuam também em
todos os setores em que já operam UM, ou seja, transformação de borracha,
tratamento de superfícies, couros e calçados, cerâmica, madeiras e móveis e
confecções. Há ainda MPEs produzindo nos setores de construção civil, alimentos,
têxteis, eletroeletrônicos, maquinas e equipamentos, equipamentos de segurança
contra incêndio, eletromédicos, entre outros.
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (2008), o
setor de plásticos no Brasil faturou, em 2006, R$ 37,5 bilhões e apenas o Grande
ABC, onde está grande parte das empresas do setor de transformação de plásticos,
respondeu por 6,3% do total, ou seja, cerca de R$ 2,4 bilhões. A cadeia produtiva do
plástico na Região agrega as três gerações (petroquímica, fabricante de resinas e
transformadoras), com cerca de 94% das empresas transformadoras e 52,4% do
pessoal ocupado no setor de plásticos da região (MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO, 2010).
O Brasil tem cerca de oito mil dessas empresas de transformação de plásticos
sendo que quatro mil se encontram no Estado de São Paulo. A maior parte das
empresas está localizada nas cidades de Santo André, Mauá e Diadema, que reúne
46% das empresas. A indústria do plástico gera por volta de 18 mil empregos
apenas no Grande ABC, segundo o Ministério do Trabalho Emprego (2010). Este
panorama ressalta a relevância desta região.
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7

QUALIDADE E MEIO AMBIENTE NO SETOR DE PLÁSTICOS
Além de identificar os atendimentos tecnológicos realizados por estas

Unidades Móveis é importante também lembrar algumas definições pertinentes e
destacar outra ferramenta cujo objetivo é fornecer diretrizes às empresas para
realizarem a gestão do seu empreendimento e, assim controlarem e minimizarem os
respectivos impactos ambientais.
Trata-se da NBR ISO 14001:2004. As normas da série ISO 14000 são um
conjunto de normas ou padrões de gerenciamento ambiental, de caráter voluntário,
que podem ser utilizadas pelas empresas para demonstrar que possuem um sistema
de gestão ambiental. Tais normas foram desenvolvidas pelo Comitê Brasileiro de
Gestão Ambiental da ISO, CB-38 e focam os seguintes aspectos da gestão
ambiental:
a)

Sistemas de gerenciamento ambiental;

b)

Auditoria Ambiental e Investigações Relacionadas;

c)

Rotulagem e Declarações Ambientais;

d)

Avaliação de Desempenho Ambiental;

e)

Termos e Definições.

A implementação da NBR ISO 14001:2004, certamente fornece subsídios
importantes para que as MPEs possam realizar uma adequada gestão ambiental.
Segundo a NBR ISO 14001:2004, um sistema de gestão ambiental,
caracteriza-se como:
[...] parte do sistema de gestão global que inclui a estrutura
organizacional, atividade de planejamento, responsabilidades,
práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver,
implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política
ambiental. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2004).

A NBR ISO 14001:2004 define impacto ambiental como: [...] qualquer
modificação do meio ambiente adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em
parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização. (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004).
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Importante, também, neste contexto é apresentar a definição de impacto
ambiental contida na Resolução nº 001/86 do CONAMA – Conselho Nacional de
Meio Ambiente (1986):
[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria
ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou
indiretamente afetam:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

A saúde;
A segurança e o bem estar da população;
As atividades sociais e econômicas;
A biota (conjunto de seres vivos de um ecossistema, o que
inclui a flora, a fauna, os fungos e outros grupos de
organismos);
As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
a qualidade dos recursos ambientais.

A Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA) foi prevista como um dos
instrumentos na Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 (Lei de Política Nacional de
Meio Ambiente). Porém, foi efetivamente utilizada a partir da Resolução do
CONAMA nº 001 de 1986.
Impacto Ambiental Significativo que é aquele que, entre outros, resulta do
mau ou deficiente gerenciamento dos recursos, matérias-primas ou resíduos ou que
provoquem dispêndio de recursos que poderiam ser evitados. (REIS; QUEIROZ,
2002, p.44).
Outra definição de impacto ambiental, segundo Sanchez (2006 apud BITAR,
2008) é a “[...] alteração significativa da qualidade ambiental que resulta da
modificação de processos naturais ou sociais provocados por uma ação humana e
envolve a multiplicidade de questões de natureza ecológica, estética e de percepção
ambiental (BITAR, 2008).
Desenvolvimento Sustentável é entendido como o desenvolvimento que
satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de as futuras
gerações atenderem também as suas (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991).
Este tipo de desenvolvimento pode ser conseguido pelo emprego de uma
adequada gestão ambiental, que se caracteriza pela adoção das melhores práticas
nos setores industriais, mas que segundo os resultados da pesquisa de Viterbo
Junior (1998), realizada em 300 MPEs da região Sul – Sudeste do Brasil pelo
SEBRAE, INEM (International Network of Environmental Management) e GTZ (uma
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associação

alemã

que

investe

em

educação

ambiental

em

países

em

desenvolvimento), os dados obtidos são preocupantes e demonstram o nível de
consciência ambiental do médio empresariado brasileiro. Assim:
�

70% das empresas não controlam as emissões para a atmosfera;

�

67% das empresas não têm tratamento de efluentes;

�

54% das empresas não fazem inventário de geração e destinação final dos
resíduos;

�

76% das empresas não se preocupam com o treinamento de seus
colaboradores e;

�

59% das empresas não possuem um responsável por questões relacionadas
com o meio ambiente.

Entre os critérios de desempenho estabelecidos pela NBR ISO 14001 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), e inerentes ao desenvolvimento
deste trabalho, destacam-se:
�

Conscientização e treinamento ambiental;

�

Modificação de processos;

�

Gerenciamento de resíduos;

�

Gerenciamento da água;

�

Gerenciamento da energia; e

�

Gestão de produtos.
No âmbito deste trabalho, foram considerados o uso racional de matérias-

primas, os rendimentos e perdas nos processos, a produtividade e o uso racional de
energia elétrica, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas produtivos de empresas
de pequeno porte.
A grande maioria das MPES que foram atendidas pelo PRUMO/PL no período
relativo ao desenvolvimento desta pesquisa (janeiro de 2008 a janeiro de 2009) não
utilizavam qualquer sistema de gestão ambiental, demonstrando, desta forma, a
importância de projetos como o PRUMO, que auxilia as empresas na obtenção de
conhecimento sobre este tema.
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8

CARACTERIZAÇÃO

DA

CADEIA

PRODUTIVA

NA

INDÚSTRIA

DE

TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS
A cadeia produtiva do setor de transformação de plásticos, objeto deste
estudo, está representada na Figura 1, que segue.

8.1 Processo produtivo na cadeia petroquímica
A cadeia produtiva do plástico abrange um conjunto de processos
organizados em três gerações industriais, conforme demonstrado na Figura 1.

INSUMOS

1ª GERAÇÃO
Petroquímicos Básicos

2ª GERAÇÃO
Intermediários, Plásticos

3ª GERAÇÃO
Transformação

Gás Natural

Etano

Polietileno (PEAD,
PEBDL, PEBD)

Eteno
Buteno

Cloro

Dicloretano

NAFTA

Propeno
Petróleo

Butadieno

Benzeno

Policloreto de
Vinila (PVC)

Filmes, embalagens,
garrafas, utensílios
domésticos, fios e cabos
Tubos, conexões, filmes,
calçados, frascos, fios e
cabos

Polipropileno (PP)

Autopeças, sacarias e
embalagens

Poliestireno (PS)

Eletroeletrônicos e
embalagens

Acrilonitrila
butadieno estireno
(ABS)

Automóveis,
eletroeletrônicos e
telefones

Estireno
Etilbenzeno

Dimetiltereftalato
(DMT)
Paraxileno
Ácido tereftálico
(PTA)

Polietileno
tereftalato (PET)

Figura 1 – Configuração da cadeia de produção do plástico
Fonte: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2008)

Embalagens e fibras têxteis
de poliéster
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Os três elos da cadeia petroquímica estão caracterizados da seguinte forma:
1ª geração - Indústria petroquímica básica: São as centrais petroquímicas.
Produzem petroquímicos básicos provenientes da nafta e etano. Os principais
produtos são o eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno e xileno.
2ª geração - Produtoras de resinas termoplásticas: São as empresas que, por meio
de processos de polimerização, utilizam o eteno, propeno, benzeno, xileno e outros,
para produção de polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, PET e outros.
3ª geração - Indústria de transformação: São as empresas de transformação de
resinas plásticas em produtos acabados, produzindo embalagens, peças e
componentes

plásticos, utensílios

domésticos, entre outros,

para diversos

segmentos de mercado.

O PRUMO/PL atua apenas na 3ª geração, isto é, na indústria de
transformação.

8.2

Estrutura, Competitividade e Concorrência
As empresas de transformação de plásticos são pouco intensivas em

tecnologia de processo. Produzem seus artefatos quase exclusivamente a partir dos
fenômenos físico- químicos ocorridos no equipamento de transformação e moldes, o
que confere a eles uma importância fundamental na competitividade (AGÊNCIA
BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2008). A heterogeneidade
característica da 3ª geração da indústria petroquímica brasileira pode ser observada
no tamanho das empresas, no acesso às novas tecnologias, nos diferentes
processos de transformação, na diferenciação do produto e no poder de mercado.
Os produtores de 1ª geração do Brasil – os craqueadores – fracionam a nafta,
seu principal insumo, ou o gás natural, mais recentemente, transformando-os em
petroquímicos básicos, como olefinas (principalmente eteno, propeno e butadieno) e
aromáticos (tais como benzeno, tolueno e xilenos). No Brasil, existem quatro centrais
petroquímicas – onde os craqueadores estão instalados – sendo que três delas
compram a nafta, um subproduto do processo de refino de petróleo, da Petrobrás, e,
em escala bem menor, de outros fornecedores (estrangeiros, no exterior). A quarta
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compra gás natural da Petrobrás (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL, 2008).
As unidades de 2ª geração produzem resinas termoplásticas como os
polietilenos (PEBD – Polietileno de Baixa Densidade, PEAD – Polietileno de Alta
Densidade e PEBDL – Polietileno de Baixa Densidade Linear) e o polipropileno (PP),
além de intermediários, resultantes do processamento dos produtos primários, como
MVC (monocloreto de vinila), estireno, acetato de vinila, TDI (di-isocianato de
tolueno), óxido de propeno, fenol, caprolactama, acrilonitrila, óxido de eteno, ácido
acrílico, com aplicações específicas.
Esses intermediários são transformados em produtos finais petroquímicos,
como o polipropileno (PP), o tereftalato de polietileno (PET), o policloreto de vinila
(PVC), o estireno/poliestireno (PS), ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno), além de
outras resinas termoestáveis, polímeros para fibras sintéticas, elastômeros,
poliuretanas, bases para detergentes sintéticos e tintas. É muito vasta a gama de
produtos da segunda geração petroquímica. E será sobre eles que a terceira
geração irá produzir uma infinidade de produtos e variedades plásticos (AGÊNCIA
BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2008).
A 3ª geração da cadeia do plástico é caracterizada pela maior presença de
micro e pequenos estabelecimentos. No Brasil, 71,5% dos estabelecimentos
possuem até 19 empregados e 22,9% têm entre 20 e 99 trabalhadores. O Estado de
São Paulo concentra 47,7% dos estabelecimentos desse setor. Logo em seguida
aparece o Rio Grande do Sul, com 12,2%, Santa Catarina, com 7,8%, os outros 32%
estão

nos

demais

estados

da

Federação

(AGÊNCIA

BRASILEIRA

DE

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2008).

8.3 Principais processos de transformação
Nos processos de transformação de plásticos da 3ª geração, os principais
equipamentos utilizados são a sopradora, a extrusora e a injetora.
A extrusão permite a fabricação de produtos como filmes de polietileno de
baixa densidade (PEBD) para uso como sacos plásticos e tubos de PVC, placas,
perfis etc. Este equipamento está representado na Figura 2, que indica os diferentes
materiais utilizados como matéria-prima e as zonas de processamento.
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MÁQUINA EXTRUSORA - rosca Ø 50 mm-Motor 20 cv
Empresa: RECICLAR
Termopar
Funil

Cilindro

Resistência

Material

Cabeçote

Rosca

11 Fios

Redutor

Motor

Z1

Z2

Z3

Z4

Base da extrusora

Material

Zona de
alimentação

Zona de
compressão
baixa

Zona de
plastificação

Cabeçote simples

PP

140 °C

210 °C

210 °C

220 °C

PEAD e PEBD

130 °C

180 °C

190 °C

190 °C

Figura 2 – Máquina extrusora
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2009)

A injeção é um processo de transformação similar à fundição sob pressão de
metais. A resina, na forma de grânulos ou pó, é plastificada num equipamento
similar à extrusora. Neste caso, porém, após a plastificação do polímero, o parafuso
atua como um êmbolo, injetando-o de uma vez só em um molde. É o processo de
transformação mais popular, responsável por grande parte do parque de máquinas,
conforme informações obtidas pelos profissionais do PRUMO/PL. Este processo é
tido como ideal para a fabricação de brinquedos, pára-choques, utilidades
domésticas, tampas etc.
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A sopradora fabrica produtos como embalagens, bóias, garrafas, tanques de
combustível, bolsas etc. As atividades envolvidas neste processo de produção
consistem na extrusão ou injeção de um tubo semimanufaturado (parison) sob a
ação de aquecimento e ar comprimido no interior, que a seguir é envolvido por um
molde e soprado. Uma característica desse processo é permitir a confecção de
peças vazadas.
A atuação das equipes do PRUMO/PL junto a estes processos propicia o
aumento da produtividade dos mesmos, culminando com uma utilização racional de
todos os insumos, reduzindo-se os respectivos impactos ambientais.

8.4 Segmentação do Mercado de Plástico
Segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira da Indústria do Plástico
(2009), o Brasil tinha em 2007, 11.329 indústrias de transformação de plástico
(terceira geração) com 314.794 trabalhadores. O Estado de São Paulo lidera o
ranking de indústrias de transformação, com 5.061 empresas e 141.512
trabalhadores, sendo que as micro e pequenas empresas (até 99 empregados)
correspondem a aproximadamente 94,3% do total das empresas da cadeia
produtiva, presente em quase todas as regiões brasileiras.
Além de São Paulo, outros estados concentram empresas e empregam
trabalhadores no setor plástico: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas
Gerais. A participação do setor plástico no Produto Interno Bruto (PIB) equivale a
1,45% da riqueza total do país. O principal destino dos produtos da terceira geração
é o Mercosul, que recebe 32% das exportações.
A segmentação do mercado de transformados plásticos é sempre uma
complicada tarefa, considerando que produtos plásticos encontram-se cada vez
mais presentes em praticamente todos os segmentos, sejam eles intermediários ou
finais. O Gráfico 1 indica esquematicamente o destino de vendas de polímeros.
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HIGIENE E LIMPEZA
7,1%

ELETROELETRÔNICO
2,4%
CALÇADOS
4,8%

COSMÉTICOS E FARMACÊUTICO
2,0%
AUTOMOBILÍSTICO
1,3%
BRINQUEDOS
0,1%

UTILIDADES DOMÉSTICAS
9,3%

ALIMENTÍCIO
17,5%
AGRÍCOLA
10,6%

CONSTRUÇÃO CIVIL
15,6%

EMBALAGENS
14,5%

OUTRAS
14,8%

Gráfico 1 - Segmentação do mercado brasileiro de plástico por aplicação
Fonte: Associação Brasileira da Indústria Química (2008)

Os principais tipos de produtos que compõem cada segmento de mercado
são:
�

Alimentício, com 17,5% do total – bobinas, big bags, frascos, garrafas, rótulos,
tampas, frascos, potes, entre outros;

�

Construção civil, com 15,6% do total – lonas, sacaria, tubos, chapas, caixas
d’água, pisos, mangueiras, etc.;

�

Embalagens, com 14,5% do total – frascos, tanques, bombonas para química,
vasilhames e outros;
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�

Agrícola, com 10,6% do total – lonas, sacarias, mangueiras, tecidos técnicos,
caixas, etc.;

�

Utilidades domésticas, com 9,3% do total – caixas, UD, descartáveis;

�

Higiene/limpeza, com 7,1% do total – bobinas técnicas, capa fardo, tampas,
frascos, absorventes, fibra para fraldas e,

Analisando-se o Gráfico 1 observa-se que os principais segmentos
(alimentício, construção civil, embalagens e utilidades domésticas), respondem por
56,9% do valor total. O PRUMO/PL atende empresas de todos estes segmentos. A
atuação do PRUMO/PL no segmento alimentício e de construção civil é menos
frequente.
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9

ENERGIA
Considera-se que energia é um dos principais fatores de produção utilizados

pela indústria de transformação de plásticos onde atua o PRUMO/PL.
Segundo estudo da ExxonMobil Corporation (apud EMPRESA DE PESQUISA
ENERGÉTICA, 2009) o crescimento da população e o progresso mundial vão
demandar mais energia, principalmente nos países não incluídos na Organização
para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCED). Para 2030 é estimada
uma população mundial da ordem de 8 bilhões de pessoas (taxa de crescimento de
0,9% em relação à população de 6 bilhões em 2000) e um aumento de 60% da
demanda de energia, considerando um crescimento global médio da economia em
2,8% ao ano em relação a 2000.
Para atender a essa demanda, com respeito e proteção ao meio ambiente, o
desafio será aumentar a eficiência energética e desenvolver novas fontes
alternativas de energia. A tecnologia será um fator fundamental para responder a
esses desafios. Atualmente, os setores químico e petroquímico consomem cerca de
8% do petróleo mundial; a demanda para a produção de plásticos é da ordem de 4%
(AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2008).
O PRUMO/PL atua nas micro e pequenas empresas contribuindo para que a
eficiência energética seja obtida, ou seja, aumenta a produção sem que haja
crescimento no consumo de energia elétrica.
9.1 Principais fontes de energia no Brasil
No Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
em novembro de 2008, as usinas hidrelétricas, independentemente de seu porte,
respondiam por 75,68% da potência total instalada no país, de 102,26 milhões MW.
Conforme o Atlas de Energia no Brasil (2008), em 2007, os países maiores
consumidores mundiais de energia hidrelétrica foram, respectivamente, China (435,8
TWh), Brasil (348,8 TWh), Canadá (355,4 TWh), Estados Unidos (292,2 TWh) e
Rússia (175,2 TWh).
Na produção de energia elétrica, conforme o International Energy Agency
(IEA), o Brasil era, em 2006, o segundo país com maior dependência em relação á
hidreletricidade, superado apenas pela Noruega.
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9.2 Impactos no meio ambiente causados pelo setor energético
O setor energético produz impactos ambientais em toda a cadeia, desde a
captura de recursos naturais básicos para seus processos de produção, até seus
usos finais por diversos tipos de consumidores. Do ponto de vista global, a energia
tem participação significativa nos principais problemas ambientais da atualidade.
Visto que as hidrelétricas são responsáveis por 74,6% da produção de
eletricidade no Brasil e que o setor industrial é responsável por 39,6% do consumo
final energético e que as perdas de energia no Brasil perfazem um total de 35%
(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2009), é importante analisar os impactos
ambientais negativos gerados neste processo de produção de energia elétrica.
A construção de usinas hidrelétricas exige a formação de grandes
reservatórios de água. Para isso, é preciso inundar vastas áreas de terra,
provocando alterações no ecossistema, com a destruição da fauna e flora.
A economia de energia resulta na redução dos impactos ambientais causados
por alagamentos, desmatamentos, poluição atmosférica/efeito estufa (CO2), chuva
ácida, destruição da camada de ozônio e destruição da fauna e flora. Havendo
redução no consumo de energia haverá, também, redução na necessidade de novas
hidrelétricas.
Mesmo com todos esses impactos, a energia hidrelétrica é classificada como
limpa no mercado internacional, sendo menos poluente que a de fontes não
renováveis, justificando-se portanto a construção de novas usinas.
Os principais entraves à expansão hidrelétrica do país são de natureza
ambiental e judicial. No final de 2007 e início de 2008 uma polêmica ocorreu com a
informação de que a maior parte das obras estava atrasada pela dificuldade em
obter-se licenciamento ambiental, dados os questionamentos na justiça, ações e
liminares. Argumentou-se que as construções, principalmente na Amazônia,
provocam impacto na população, flora e fauna locais. Mesmo assim, aceita-se que é
necessário construir novas usinas – com impacto socioambiental mínimo - para
produzir a energia suficiente para o crescimento econômico e ampliação da oferta de
empregos (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008).

9.3 Aspectos de um programa de eficiência energética nas empresas
Para que ocorra utilização adequada de energia nas empresas, é necessário
adotar medidas destinadas a otimizar esse uso como aquelas mencionadas a seguir:
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�

Ações de eficiência energética: tem por objetivo aumentar o rendimento e o
uso eficiente da energia, buscando obter o mesmo trabalho e produto final
utilizando menos energia, sem prejudicar, contudo, a qualidade do produto ou
serviço, o conforto e a segurança dos usuários e funcionários;

�

Ações de eficiência técnica: destinam-se a adequar os diversos materiais e
equipamentos às normas técnicas, visando a proteção e a segurança do
patrimônio físico e de todos os colaboradores.
Com base em comparações de uso, normas, manuais e cálculos, pode-se
estimar a energia elétrica desperdiçada. Com isto, os níveis de utilização de
energia poderão ser mantidos, com o uso mais eficiente da energia ou a
substituição de equipamentos por modelos mais eficientes, com reflexos
positivos na produção de bens e serviços. (MESQUITA; FRANCO, 2004).

�

Ações de eficiência gerencial: visam a melhor gestão da energia elétrica, da
mesma forma que o capital, a tecnologia, a matéria-prima e os recursos
humanos (DE NARDI, 2002). Para tanto, é importante que haja a
implementação de ações que possibilitem melhor utilização e consumo de
energia elétrica.

9.4 Uso racional de energia elétrica nas indústrias de transformação de
plásticos
Para que ocorra o uso racional de energia elétrica nas indústrias de
transformação de plásticos é necessário preparar as empresas para o uso
inteligente e eficiente de energia, eliminando desperdícios e otimizando o
desempenho dos equipamentos, com o mínimo consumo, otimizar investimentos no
sistema elétrico e induzir a modernização das empresas com responsabilidade
social e ambiental.
As maiores vantagens e benefícios da economia de energia nas empresas
são o aumento da produtividade, a redução das despesas diretas referentes ao
consumo de energia, o aumento do volume de produção com o mesmo consumo de
energia ou a mesma produção com menor consumo, com a possibilidade de
aumentar o suprimento de energia para atender necessidades futuras.
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Benefícios ambientais também são inerentes pois a economia de energia leva
à redução dos impactos gerados pela sua produção.
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10

MATÉRIAS-PRIMAS
Dentre os insumos que são utilizados pela indústria de transformação de

plásticos, destacam-se, além das resinas termoplásticas (matéria-prima virgem), os
materiais reciclados. A caracterização de ambos encontra-se nesta seção.
Apresenta-se a seguir, o Quadro 3 demonstrando os tipos de plásticos
conforme os setores de aplicação e processo de transformação.

EXTRUSÃO

PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO
INJEÇÃO
SOPRO
ROTO
MOLDAGEM

SETORES DE APLICAÇÃO

Sacolas
Sacos
Utensílios
Domésticos

Eletrodomésticos
Automobilística
Dutos
Tubos
Construção Civil

Embalagens
Medicamentos
Embalagens
Alimentos/Bebidas

CO

TERMO

EXTRUSÃO

FORMAGEM

...

PP, PVC
PP,
PEAD,
PS, PVC,
PET
PS

PP, PEAD,
PS, PVC,
PET

PEAD, PP
PVC,
PEAD, PP
PVC,
PEAD, PP

PEBD,
PELBD

Embalagens
Cosméticos

PVC,
PEAD,
PP
PEBD,
EVA
PS, PP,
EVA

PEBD,
EVA

PEAD

PEAD
PET, PP,
PEAD,
PVC

PEBD,
PELBD,
PEAD, PP,
PET

PEAD,
PP

PS,

PP, PEAD,
PEBD,
PVC, PET

Quadro 3 – Materiais plásticos segundo os setores de aplicação e processo de
transformação
Fonte: GE Chemicals (apud ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL, 2009, p.28)

O PRUMO/PL realiza atendimentos tecnológicos em empresas que utilizam
todas as resinas mencionadas no Quadro 3, atuando assim em toda a terceira
geração desta cadeia.
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10.1 Matéria-prima virgem
As 1ª e 2ª gerações petroquímicas fabricam produtos padronizados com
especificações

bem

definidas

e,

predominantemente,

classificados

como

commodities (produtos padronizados, homogeneizados). São indústrias que utilizam
processos contínuos com pequenos graus de flexibilização da produção e que tem
necessidade de níveis operacionais elevados.
Um dos produtos dessa fase do processo petroquímico, o eteno - nome
comercial do etileno (C2H4) - é matéria-prima para a produção de polímeros como o
tereftalato de polietileno (PET) e o policloreto de vinila (PVC), que por sua vez são
fornecidos para as indústrias transformadoras de plástico, para as mais diversas
aplicações (PETROLEO..., 2009).
Os polímeros produzidos pelas indústrias petroquímicas formam diferentes
tipos de resinas plásticas, cada qual voltada para uma finalidade específica.
Algumas resinas, por exemplo, são usadas pelas indústrias de brinquedos, adesivos,
caixas d'água, lonas, frascos de soro, tampas para alimentos, embalagens para
sorvetes, tampas para refrigerantes, frascos para água sanitária, alvejantes e
desinfetantes, filmes para fraldas descartáveis e coletores de lixo, entre outros.
Para que as resinas cumpram as funções esperadas de desempenho, faz-se
necessária

a

aditivação

de

corantes,

pigmentos,

retardantes

de

chama,

antioxidantes, etc. Alguns desses produtos químicos são necessariamente
adicionados à resina durante o processo de polimerização, nas empresas produtoras
de polímeros. Outros, porém, podem ser incorporados ou vendidos aos
transformadores por caminhos diferentes.
As principais matérias-primas fornecidas pelas petroquímicas para as
indústrias transformadoras de plástico que adequam os produtos às necessidades
de seus clientes, tanto em sua forma externa quanto em suas características em
função do desempenho desejado, que são o polipropileno (PP), o policloreto de
vinila (PVC), o polietileno de alta densidade (PEAD), o polietileno de baixa
densidade (PEBD) e o tereftalato de polietileno (PET).
Os tipos de polímeros mais consumidos atualmente são os polietilenos,
polipropilenos, PVC, poliestirenos, poliésteres e poliuretanos, que, devido à sua
grande produção e utilização, são chamados de polímeros commodities. Outras
classes de polímeros, como os poliacrilatos, policabornatos e fluorpolímeros, têm
tido uso crescente. Vários outros polímeros são produzidos em menor escala, por
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terem uma aplicação muito específica ou devido ao seu custo ainda ser alto e, por
isso, são chamados de plásticos de engenharia ou especialidades.
Na 3ª geração da cadeia petroquímica, um dos atores é o formulador que
compra a resina não aditivada dos produtores e/ou dos fornecedores de resinas e
adiciona os aditivos, produzindo um composto. As propriedades de cada composto
estão diretamente relacionadas aos processos de transformação ao qual serão
submetidos e com as necessidades de cada transformador em relação à resistência
mecânica, química, cor e processibilidade de seus produtos.
Em etapa posterior, o Transformador compra a resina e os masterbatches,
que são concentrados plásticos (pigmentos de várias cores) elaborados a partir de
diversos polímeros, utilizados para colorir e aditivar todos os tipos de resinas
termoplásticas dos produtores e/ou dos distribuidores. Nesse caso, o transformador,
com o devido auxílio do produtor do masterbatch, adequa a resina às suas
necessidades (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR, 2007).
10.2 Matéria-prima reciclada
Uma das formas de se economizar matérias-primas é realizar o processo
chamado de reciclagem, que consiste em reaproveitar ou reutilizar um polímero no
mesmo processo em que, por alguma razão foi rejeitado. É também um conjunto de
técnicas que tem por finalidade aproveitar os detritos e reutilizá-los no ciclo de
produção de onde saíram.
A matéria-prima reciclada, comparando-se com a virgem, perde em
características físico-químicas. Ela não deve substituir a matéria-prima virgem em
todos os usos, principalmente na utilização de embalagem alimentícias e
medicamentos. O custo da matéria-prima reciclada corresponde, conforme os
profissionais e empresários que atuam no setor a aproximadamente 50% da virgem.
Considerando-se que o plástico está presente em grande parte dos produtos
industrializados e que parcela considerável é descartada, esse mercado é muito
promissor na atualidade com tendência a ser fortalecido no futuro. Este
fortalecimento passa também por uma coleta seletiva mais profissionalizada e mais
eficiente.
Considerando-se que em 2004, o volume de plásticos reciclados atingiu 703
mil toneladas (PEREIRA; PEREIRA, 2007, p.73) e que no mesmo ano, segundo
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dados da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (2008), foram produzidas,
com matéria-prima virgem, 4220 toneladas, obtém-se que os plásticos reciclados
equivalem a 16,7% do total de plástico produzido no Brasil.
10.2.1 Classificação dos resíduos plásticos
Os resíduos plásticos são classificados em:
a)

Industriais: aqueles que são gerados no processo de transformação, também
conhecidos como pré-consumo e reaproveitados diretamente na empresa (por
exemplo, coleta, moagem e realimentação na linha de produção);

b)

Pós-consumo: resíduos plásticos oriundos de lixo residencial, públicos,
industrial etc.

Os atendimentos tecnológicos realizados pelo PRUMO/PL ocorrem tanto em
empresas que usam resíduos industriais quanto naquelas que usam resíduos pósconsumo, correspondendo a aproximadamente 50% em cada uma das modalidades.
Esses resíduos são originados das indústrias da mesma cadeia produtiva ou como o
próprio nome indica do lixo pós-consumo.

10.2.2 Tipos de reciclagem
A reciclagem mecânica consiste na conversão dos descartes plásticos
industriais ou pós-consumo em grânulos, que podem ser reutilizados na produção de
outros artefatos plásticos.
Essa produção pode utilizar somente o plástico recuperado ou pode misturar
o material recuperado com resinas virgens em diferentes proporções, tal como
ocorre na produção de sacos de lixo, solados, pisos, conduítes, mangueiras,
vassouras, embalagens não-alimentícias entre outros.
O processo de recuperação do plástico pode ser realizado na própria fábrica e
o material pode ser vendido para os recicladores ou o beneficiamento pode ser
terceirizado. As duas últimas opções têm sido empregadas em caso de plásticos
especiais ou de engenharia – resinas nobres e de custo elevado – cuja recuperação
necessita de um processo mais complexo que a simples moagem.
A reciclagem mecânica possui as seguintes etapas:
�

Coleta e separação: sistema de coleta dos descartes dos rejeitos, plásticos e
outros (coleta seletiva, municipal, catadores, etc.);
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�

Limpeza para retirada de sujeiras e restos de conteúdos;

�

Triagem por tipos de materiais (papel, metal, plásticos, madeiras, etc.): no caso
dos plásticos, deve-se identificar e separar por tipo de produto (PET; PEBD;
PELBD; PEAD; PP; PVC; PS, etc.);

�

Aglutinação e granulação dos plásticos: etapa intermediária que prepara os
materiais separados para serem transformados em novos produtos;

�

Transformação: processamento dos materiais, puros ou em misturas com
resinas virgens, para geração de novos produtos acabados.

Há também, a reciclagem química que separa os componentes do plástico
fornecendo matéria-prima para solventes, resinas e outros produtos.
Um outro tipo de reciclagem é o conhecida como energética, cujo calor
gerado, com a queima do produto, pode ser aproveitado na geração de energia
elétrica (usinas termelétrica) e na alimentação de caldeiras e fornos.
O único tipo de processo utilizado pelas empresas atendidas pelo PRUMO/PL
é o mecânico, que é o mais frequentemente utilizado no Brasil.

10.2.3 Dados econômicos sobre reciclagem
Entre os plásticos mais reciclados, segundo a revista Balanço Setorial (2005),
destaca-se o tereftalato de polietileno (PET), cuja reciclagem cresce 30% ao ano.
Em 2003 foram reutilizadas 141,5 mil toneladas de resina, equivalente a cerca de
43% do que é utilizado para fabricar garrafas plásticas. Já em 2004, foram
recicladas 703 mil toneladas de plásticos. O PET, que é um material usado em
grande quantidade de produtos e que foi rapidamente disseminado pelo mercado
com as embalagens descartáveis, é o plástico mais conhecido e muito usado pela
indústria de reciclagem. As embalagens PET são 100% recicláveis e a sua
composição química não produz nenhum produto tóxico, sendo formada apenas por
carbono, hidrogênio e oxigênio.
O Brasil gera diariamente 125 toneladas de resíduos sólidos. Destes, a
reciclagem de alguns materiais traz expressiva economia de recursos e reduz os
custos de produção. Reciclar uma tonelada de plástico economia 130 quilos de
petróleo. Existe uma clara tendência de a legislação ambiental caminhar no sentido
de tornar as empresas cada vez mais responsáveis por todo o ciclo de vida de seus
produtos. Isso significa ser legalmente responsável pelo seu destino após a entrega
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dos produtos aos clientes e pelo impacto que estes produzem no meio ambiente,
segundo a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (2006 apud PEREIRA;
PEREIRA, 2007).
Para garantir a sustentação econômica da reciclagem, deve-se levar em
consideração a proximidade da fonte geradora em relação ao local onde o material
será reciclado (custo de coleta e transporte); armazenamento e preparação do
resíduo

antes

do

processamento;

custo

do

processamento

do

produto;

características e aplicações do produto resultante e demanda do mercado para o
material reciclado.
A valorização do material recuperado em relação à resina virgem varia muito
em função da qualidade, mas, de um modo geral, fica em torno de 50% do seu
preço de venda.
Informações obtidas junto à Basf indicam que a empresa atingiu alto índice de
reciclagem de resíduos, isto é, 40% do total produzido (PRIZIBISCZKI, 2010).
Na Europa e nos Estados Unidos da América têm sido realizadas feiras
mundiais de meio ambiente onde são oferecidas novas e criativas tecnologias para
reciclagem para os mais variados componentes do lixo (ZULAUF, 2000).
Os profissionais do PRUMO/PL, sempre que possível obtém informações
sobre essas feiras, procurando utilizar as informações provenientes das mesmas
nas empresas situadas na RMSP.
10.2.4 Contribuições do PRUMO/PL para a reciclagem
Os atendimentos tecnológicos realizados pelo PRUMO/PL contribuem para o
aperfeiçoamento dos processos de reciclagem de resíduos plásticos por meio de
orientação técnica sobre o processo de separação e da realização de ensaios
laboratoriais (índice de fluidez – teor de voláteis, teor de cargas) e implementação de
documentação técnica.
A orientação inclui treinamento para operação de equipamentos tais como
plastômetros, tornos mufla, estufas e balanças analíticas. Também são difundidos
procedimentos que visam definir o tamanho ideal de lotes, as temperaturas
adequadas para cada operação, a correta identificação dos materiais plásticos por
meio da queima, pela densidade e pela utilização de símbolos nas peças antes de
serem moídas.
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11 INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL NAS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS (MPEs)
De acordo com Peter Drucker (apud SALM JUNIOR; VARVAKIS, 2009):
“Se você não pode medir, você não pode gerenciar”.
Assim, nesta parte do trabalho serão apresentados conceitos, definições e a
importância da utilização de indicadores visando uma gestão adequada dos insumos
produtivos na indústria de transformação de plástico, objeto de atuação do
PRUMO/PL.
Indicadores são parâmetros selecionados e considerados isoladamente ou
combinados entre si, sendo especialmente úteis para refletir sobre determinadas
condições dos sistemas em análise. Concomitante aos indicadores, surgem nesse
âmbito os conceitos de sub-índices (constitui uma forma de agregação intermediária
entre indicadores e índices (corresponde a um nível superior de agregação, onde
após aplicado um método de agregação aos indicadores e/ou ao sub-índice é obtido
um valor final).
No âmbito da NBR ISO 14004, temos os seguintes exemplos de indicadores:
�

Quantidade de matérias-primas ou energia utilizada;

�

Produção de resíduos por quantidade de produto acabado e;

�

Uso eficiente no uso de materiais e energia.

Os indicadores relativos ao conceito de desenvolvimento sustentável são
apresentados em quatro categorias, isto é, indicadores ambientais, indicadores
econômicos (micro e macro), indicadores sociais e indicadores institucionais
(relativos à estrutura e ao funcionamento das instituições, organizações não
governamentais e empresas). Indicadores são expressões quantitativas ou
qualitativas que fornecem informações sobre determinadas variáveis e suas
interrelações (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2008).
Na construção de indicadores ambientais pode-se ponderar variáveis com
dados da própria dinâmica industrial, que dizem respeito à quantidade ou valor de
sua produção, quantidade de mão de obra, valor agregado, entre outros
(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008).
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A melhoria na relação com o meio ambiente é capaz de otimizar a
produtividade dos recursos utilizados, implicando benefícios diretos para a empresa,
para o processo industrial e para o produto, tais como os descritos no Quadro 4 a
seguir:

Para a empresa

Para o processo
produtivo

Para o produto

�

Melhoria da imagem da empresa;

�

Manutenção dos atuais e conquista de novos nichos de mercado;

�

Redução do risco de desastres ambientais;

�

Adição do valor com a eliminação ou minimização dos resíduos;

�

Menor incidência de custos com multas e processos judiciais; e

�

Maior diálogo com os órgãos de controle de fiscalização.

�

Economias de matéria-prima e insumos resultantes do
processamento mais eficiente e da sua substituição, reutilização ou
reciclagem;

�

Aumento dos rendimentos do processo produtivo;

�

Redução das paralisações, por meio de maior cuidado na
monitoração e na manutenção;

�

Melhor utilização dos subprodutos;

�

Conversão dos desperdícios em forma de valor;

�

Menor consumo de energia durante o processo;

�

Menor consumo de água durante o processo;

�

Economia, em razão de um ambiente de trabalho mais seguro; e

�

Eliminação ou redução do custo de atividades envolvidas nas
descargas ou no manuseio, transporte e descarte de resíduos.

�

Mais qualidade e uniformidade;

�

Redução dos custos (por exemplo, com a substituição de materiais);

�

Redução nos custos de embalagens;

�

Utilização mais eficiente dos recursos;

�

Aumento da segurança;

�

Redução do custo líquido do descarte pelo cliente; e

�
Quadro 4 – Benefícios

Maior valor de revenda e de sucata do produto.

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (2008)

A realização dos atendimentos tecnológicos do PRUMO/PL contribuem para
que grande parte dos aspectos mencionados no Quadro 4 acima tenham
indicadores favoráveis do ponto de vista ambiental. Os principais são a melhoria da
imagem da empresa, a manutenção dos clientes atuais e conquista de novos,
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economias de matéria-prima e insumos, resultantes do processamento mais
eficiente e da sua substituição, reutilização ou reciclagem, aumento dos rendimentos
do processo produtivo, redução das paralisações, por meio de maior cuidado na
monitoração e na manutenção, menor consumo de energia durante o processo,
economia, em razão de um ambiente de trabalho mais seguro, mais qualidade e
uniformidade, redução dos custos (por exemplo, com a substituição de materiais) e
utilização mais eficiente dos recursos.
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (2008) indica, conforme
Quadro 5 abaixo, alguns exemplos de indicadores de desempenho operacional –
IDO que podem ser utilizados em função do tipo de avaliação que se queira realizar.

FOCO DA AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO
1. Materiais
usados
/ �
produto
�
�
2. Energia
�
�
3. Água
4. Fornecimento
distribuição
5. Resíduos

�
�
e �

EXEMPLO DE INDICADORES
DESEMPENHO OPERACIONAL
Materiais usados/produto
Materiais ou matéria-prima reciclados ou reutilizados
Embalagens descartadas ou reutilizadas
Tipo de energia usada / ano ou por produto ou serviço
Tipo de energia gerada com subprodutos ou correntes de
processo
Água consumida/ano ou por produto
Água reutilizada/ano ou por produto
Consumo médio de combustível da frota de veículos

�
�

Resíduos/ano ou por produto
Resíduos perigosos,
recicláveis
ou
reutilizáveis
produzidos/ano
� Resíduos perigosos eliminados devido a substituição de
material
6. Efluentes líquidos
� Volume de efluente orgânico por produto
� Volume de efluente inorgânico por produto
7. Emissões
� Emissões atmosféricas prejudiciais à camada de ozônio
� Emissões de gases de efeito estufa em CO2
equivalentes/ano ou por produto
8. Ruído
� Nível de ruído
Quadro 5 – Indicadores de desempenho operacional
Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (2008)

Além do IDO, a FIESP apresenta também outros indicadores que não serão
aqui estudados por terem menor aderência com as atividades que o PRUMO realiza.
Assim, vale mencionar os Indicadores de Condição Ambiental – ICA relativos a
informações sobre a qualidade do meio ambiente onde se localiza a empresa, e os
Indicadores de Desempenho de Gestão – IDG que correspondem às informações
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relativas a todos os esforços de gestão da empresa que influenciam positivamente
seu desempenho ambiental.
Nesta pesquisa relativa às “Melhorias no desempenho ambiental do Setor de
Transformação de Plásticos decorrentes de aperfeiçoamento tecnológico realizado
pelo PRUMO/Plásticos do IPT” foram obtidos dados relacionados aos Indicadores de
Desempenho Operacional (IDO) que são aqueles que apresentam informações
inerentes às operações do processo produtivo das MPEs com reflexo no seu
desempenho ambiental, tais como: materiais, energia, água e ruído.
São destacados neste caso os indicadores relacionados à rejeição de lotes,
produtividade, utilização da matéria-prima virgem, rendimentos e perdas em
processos. Além destes, propõe-se que para o futuro sejam também utilizados
indicadores relacionados ao consumo de energia elétrica.
Assim, na próxima seção que é a de resultados da pesquisa, serão
comentados e avaliados tais indicadores.
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RESULTADOS DA PESQUISA
Grande parte das empresas atendidas pelo PRUMO/PL necessita de apoio

tecnológico no que diz respeito à operação eficaz de seu equipamento produtivo,
isto é, muitos dos profissionais que atuam no chão de fábrica não têm conhecimento
do potencial produtivo dos equipamentos utilizados e, não raro, ignoram a forma
correta de operá-los. Isto denota carência de treinamento na operação de
equipamentos industriais.
Outra constatação feita durante os atendimentos é que poucas empresas
dispõem de qualquer sistema de qualidade implantado ou tem conhecimento sobre
normas técnicas, exigindo assim, maior habilidade e experiência dos seus
profissionais, e daqueles que conduzem o PRUMO/PL.
Do início da operação do PRUMO, em 1999, até dezembro de 2008 foram
realizados 2884 atendimentos tecnológicos, sendo 1172 (41%) destes realizados no
setor de transformação de plásticos. Os resultados obtidos nestes atendimentos
indicam ter havido nas empresas, redução dos custos de fabricação, racionalização
do uso de matéria-prima e de outros insumos produtivos, tais como energia, água,
materiais de consumo etc.
Do

universo

das

160

avaliações

(INSTITUTO

DE

PESQUISAS

TECNOLÓGICAS, 2008), 45 foram realizadas junto às empresas do setor de
transformação de plásticos e destas, 40 empresas localizadas na RMSP.
Estas 40 micro, pequenas ou médias empresas do setor de plásticos,
situadas na RMSP, demonstraram ter apenas conhecimento tecnológico incipiente.
Nestas empresas foram obtidos os dados constantes das Tabelas 5A e 5B
apresentadas nas paginas 61, 62 63 e 64, de Resultados do Projeto após o
Atendimento do PRUMO, e que são resumidos a seguir:
�

77,5% tiveram melhoria no processo produtivo;

�

27,5% realizaram investimentos em equipamentos industriais no total de R$ 1,4
milhões. Os valores declarados pelas empresas variaram de R$ 300,00 a R$
300 mil e incluem extrusoras, secadoras, injetoras, equipamentos de corte e
solda, moldes entre outros;

�

97,5% declararam ter havido melhoria no conhecimento técnico e operacional
de seus funcionários, referente ao uso de equipamentos e manipulação das
matérias-primas;

�

27,5% registraram aumento no rendimento dos processos;
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�

25% tiveram redução nas perdas de peças em processo, numa proporção
aproximada de 45%;

�

22,5% obtiveram diminuição da rejeição de lotes ou peças pelos clientes;

�

32,5% registraram aumento na produtividade do processo em termos de massa
ou volume.

Quanto ao consumo de matéria-prima virgem foi observado que:
�

12,5% declararam ter redução no consumo;

�

7,5%

declararam

ter

ocorrido

aumento

no

consumo,

relatando

simultaneamente, que houve também aumento de produtividade, melhoria no
processo produtivo, realização de novos investimentos, redução do número de
lotes rejeitados e melhoria do conhecimento técnico;
�

55% declararam que o consumo de matéria-prima permaneceu igual ao
anterior ao atendimento.

Tabela 5A – Resultados após o atendimento do PRUMO: Rejeição de lotes e produtividade
Aspectos
Cliente
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3.
Empresa 4
Empresa 5
Empresa 6
Empresa 7
Empresa 8
Empresa 9
Empresa 10
Empresa 11
Empresa 12
Empresa 13
Empresa 14
Empresa 15
Empresa 16
Empresa 17
Empresa 18
Empresa 19
Empresa 20
Empresa 21
Empresa 22
Empresa 23
Empresa 24
Empresa 25
Empresa 26
Empresa 27
Empresa 28
Empresa 29
Empresa 30
Empresa 31

Era

Rejeição de Lotes
Passou
Unidade
Variação %

0,5
3

0,5
0

%
%

0,00
-100,00

1
1
1
1
3

1
0,5
0
1
2

%
%
%
%
%

0,00
-50,00
-100,00
0,00
-33,33

10
0

10
0

%
pç

0,00

5

5

%

0,00

1
0,1
1
1

1
0,1
1
1

%
%
%
%

0,00
0,00
0,00
0,00

0,1
1

0,1
1

%
%

0,00
0,00

2

1

%

-50,00

1

0,5

%

-50,00

Era

Produtividade
Passou
Unidade

Variação %

1000
693
5937

1000
741
5937

PC
kg
kg

0,00
6,93
0,00

5714
1666,7
565,7
887
1100
572
2068
3500
0

6190,5
1666,7
565,7
887
1100
650
2068
3333
0

%
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

8,34
0,00
0,00
0,00
0,00
13,64
0,00
-4,77

2580
4166
2132
342
247,2
1666
450

2580
5000
2132
433,3
49,4
1666
495

kg
kg
kg
kg
kg

0,00
20,02
0,00
26,70
-80,02
0,00
10,00

12667
727272
28300
2000
40000
6842
8,63
475
4000

12667
581818
28300
2000
50000
6842
8,63
475
4000

kg
pç
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg

0,00
-20,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Continua
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Tabela 5A – Resultados após o atendimento do PRUMO: Rejeição de lotes e produtividade - continuação
Aspectos
Cliente
Empresa 32
Empresa 33
Empresa 34
Empresa 35
Empresa 36
Empresa 37
Empresa 38
Empresa 39
Empresa 40

Era

Rejeição de Lotes
Passou
Unidade
Variação %

1
1
1
1
1

0
1
1
0,5
0

%
%
%
%
%

0

0

%

0

0

%

-100,00
0,00
0,00
-50,00
-100,00

Era
900
3066,7
3000
1600
508
14000
237
2903
7,1

Produtividade
Passou
Unidade
1200
3166,7
3250
1666
677
14000
237
1612
8,25

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Variação %
33,33
3,26
8,33
4,13
33,27
0,00
0,00
-44,47
16,20
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Tabela 5B – Resultados após o atendimento do PRUMO: Utilização de matéria-prima virgem, rendimentos e perdas no processo
Aspectos
Utilização de Matéria-Prima Virgem (kg)
Cliente

Era

Passou

Variação (%)

Rendimentos no Processo (%)
Era

Passou

Perdas em Processo (%)

Variação (%)

Era

Passou

Variação (%)

Empresa 1

8000

8000

0

100

100

0

0,5

0,5

0,00

Empresa 2

2300

2300

0

95

95

0

5

5

0,00

Empresa 3.

310000

310000

0

100

100

0

1

1

0,00

Empresa 4

1000

0

-100

99

99

0

87

93

6,90

2

2

0,00

0

Empresa 5
Empresa 6

25000

25000

0

100

100

Empresa 7

8000

8000

0

99

99

0

1

1

0,00

Empresa 8

30000

30000

0

97

97

0

3

3

0,00

99

99

0

1

1

0,00

1

1

0,00

1

-50,00

Empresa 9

6000

6000

0

Empresa 10

12000

12000

0

Empresa 11

100

1000

900

Empresa 12

98

99

1,02

2
0

0

10

5

-50,00
-40,00

Empresa 13

0

0

Empresa 14

0

0

90

95

5,56

Empresa 15

0

0

95

98

3,16

5

3

Empresa 16

80000

80000

0

90

90

0

10

10

0,00

Empresa 17

15000

1500

-90,00

99,5

99,5

0

0,5

0,5

0,00

Empresa 18

2010

2010

0

97

97

0

3

3

0,00

Empresa 19

2500

500

-80,00

89

89

0

11

11

0,00

Empresa 20

5000

5000

0

90

96

6,67

10

4

-60,00

Empresa 21

10000

11000

10,00

90

90

0

10

10

0,00

3

3

0,00
0,00

Empresa 22
Empresa 23
Empresa 24

25000

20000

-20,00

95

95

0

10000

10000

100

100

0

1

1

0,00
Continua
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Tabela 5B – Resultados após o atendimento do PRUMO: Utilização de matéria-prima virgem, rendimentos e perdas no processo
Continuação

Aspectos
Utilização de Matéria-Prima Virgem (kg)
Cliente

Era

Passou

Variação (%)

Empresa 25
Empresa 26

58500

58500

0

Empresa 27
Empresa 28

80000

80000

Empresa 29

0

0

Empresa 30

0

0

0

Empresa 31

0

0

Empresa 32

3600

3600

0

Empresa 33

26200

26200

0

Empresa 34
Empresa 35

30000

40000

33,33

Empresa 36

100

100

0

Empresa 37

Rendimentos no Processo (%)
Era

Passou

Perdas em Processo (%)

Variação (%)

Era

Passou

Variação (%)

90

90

0

10

10

0,00

92,3

92,3

0

7,7

7,7

0,00

98

99

1,02

2

1

-50,00

98,4

98,4

0

10

3

-70,00

100

100

0
0

5

95

95

0

5

5

0,00

97

100

3,09

3

0

-100,00

92

95

3,26

8

5

-37,50

90

90

0

10

10

0,00

3

3

0,00

95

98

3,16

5

3

-40,00

95

97

2,11

5

3

-40,00

Empresa 38
Empresa 39

2000
40000

2000
20000

0
-50,00

95
95

95
95

0
0

5
5

5
5

0,00
0,00

Empresa 40

18,4

24,6

33,70

99

99

0

1

1

0,00

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os gráficos 2 a 8, que se encontram nas paginas 65 a 68 demonstram com
maior clareza estes dados.

Gráfico 2: Melhoria no processo produtivo
Fonte: Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa – NT-MPE (2009)

Gráfico 3: Melhoria do conhecimento técnico operacional
Fonte: Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa – NT-MPE (2009)
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Gráfico 4: Consumo de matéria-prima
Fonte: Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa – NT-MPE (2009)

Gráfico 5: Produtividade
Fonte: Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa – NT-MPE (2009)
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Gráfico 6: Rendimentos dos processos
Fonte: Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa – NT-MPE (2009)

Gráfico 7: Perdas em processos
Fonte: Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa – NT-MPE (2009)
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Gráfico 8: Rejeição de lotes ou peças pelos clientes
Fonte: Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa – NT-MPE (2009)

Ressalta-se que os dados obtidos, foram declarados pelas empresas que
receberam o atendimento do PRUMO/PL e não foram objeto de medições ou
verificações posteriormente procedidas, com exceção de vários casos de sucesso
tornados público na mídia (Internet, televisão, jornais, eventos etc.).
Nos atendimentos realizados pelo PRUMO/PL, verificou-se que 99% das
empresas utilizam energia elétrica, sendo este um dos principais componentes de
seu custo de produção. O segundo maior custo é o gasto com matérias-primas.
Destaca-se, também, que 30% das empresas que receberam o atendimento
tecnológico utilizam como matéria-prima a matéria-prima reciclada.
Verificaram-se relatos de empresas atendidas nos últimos onze anos pelo
PRUMO, indicando que houve de fato, uso mais racional de matérias-primas virgens
e recicladas. O uso adequado dos equipamentos, resolvendo principalmente os
problemas relacionados ao registro de temperatura, tem propiciado a economia de
energia elétrica. Utilização racional destes dois insumos produtivos, matéria-prima e
energia, sem desperdício, leva em principio à redução de impactos ambientais.
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CONCLUSÕES
Uma avaliação do projeto PRUMO de forma global e em particular do PRUMO

dedicado ao Setor de Transformação de Plásticos, PRUMO/PL, mostra que a
conscientização acerca da questão ambiental e/ou da percepção de que este projeto
pode aprimorar o desempenho ambiental das empresas no que diz respeito à
economia de energia elétrica, utilização racional de outros insumos produtivos,
especialmente matérias-primas, tanto virgens quanto recicladas. Isto se dá em
virtude dos aperfeiçoamentos tecnológicos implementados nas micro, pequenas e
médias empresas da RMSP.
Neste sentido, esta dissertação apresentou uma visão geral de todo o projeto
PRUMO no IPT, que dispõe de 13 Unidades Móveis, sendo cinco destas no Setor de
Transformação de Plásticos. Além do PRUMO/PL no IPT, este estudo destacou a
atuação de outras cinco Unidades Móveis do Setor de Transformação de Plásticos,
em outros estados da Federação: Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Paraná e Santa
Catarina.
Como em São Paulo o PRUMO/PL tem realizado atendimentos tecnológicos
principalmente no APL do ABC, em Guarulhos e outros municípios vizinhos, foi dado
destaque à RMSP que é responsável por cerca de 50% do PIB do Estado de São
Paulo (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2010).
Considerando-se que o PRUMO atua principalmente junto às micro,
pequenas e médias empresas, foi dado destaque a este setor da economia que,
conforme dados do SEBRAE, emprega a maior parte dos trabalhadores na RMSP,
no estado de São Paulo e no Brasil.
Não teria sentido realizar um trabalho sobre o tema melhorias no meio
ambiente sem que se levasse em conta informações, normas, leis, resoluções e
conceitos sobre qualidade e meio ambiente, conforme foi descrito na seção referente
à qualidade e meio ambiente no setor de plásticos.
Como a energia elétrica é um dos principais fatores de produção das micro,
pequenas e médias empresas que atuam na terceira geração da cadeia produtiva do
setor de transformação de plásticos, o estudo apresentou também um panorama
geral sobre o tema, indicando, entre outros aspectos, as principais fontes no Brasil,
os impactos no meio ambiente e as ações visando a eficiência energética nas micro
e pequenas empresas.
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Outro insumo produtivo muito utilizado pelas empresas atendidas pelo
PRUMO/PL são as matérias-primas oriundas da cadeia petroquímica. Assim, uma
caracterização geral desta cadeia foi apresentada com ênfase em sua terceira
geração, tecendo-se comentários sobre as matérias-primas virgens, recicladas,
citando os tipos de reciclagem e contribuições do PRUMO/PL para seu uso racional.
Recomenda-se em futuros trabalhos, obter, por meio de ações mais efetivas
junto às empresas, informações mais consistentes relativas ao consumo de energia
elétrica antes e após os atendimentos tecnológicos, visto que os dados aqui
apresentados basearam-se em informações prestadas pelos empresários.
Mesmo assim, com base nos resultados obtidos durante os atendimentos
tecnológicos, foi possível concluir que as mudanças de patamar implementadas nas
MPEs do setor de plásticos, sediadas na RMSP puderam apresentar redução no
consumo de matéria-prima, de energia elétrica, aumento da produtividade, redução
das perdas no processo e aperfeiçoamento dos sistemas produtivos, contribuindo
para que haja uma redução generalizada nos impactos ambientais.
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Apêndice A - Resumo das respostas
As informações a seguir referem-se à totalização das 40 empresas que
responderam a pesquisa.

Total de atendimentos: 40

Indique as principais atuações do PRUMO em sua empresa:

Melhoria no processo produtivo

31

77,50%

Foram realizados novos investimentos na produção?
Total

Percentual

-Sim

15

37,50

-Não

25

62,50

Houve melhoria do conhecimento técnico/operacional de seus funcionários?
Total

Percentual

-Sim

39

97,50

-Não

01

2,50

No consumo de matéria prima virgem:
Total

Percentual

Igual

22

55,00

Aumentou

03

7,50

Diminuiu

05

12,50

Não se aplica

10

25,00

Dos 3 atendimentos que diminuíram o consumo de matéria-prima virgem:
1

diminuíram acima de 50%
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No rendimento dos processos:
Total

Percentual

Igual

25

62,50

Aumentou

11

27,50

Diminuiu

00

0

Não se aplica

04

10,00

Dos 11 atendimentos que aumentaram os rendimentos no processo:
10 aumentaram em até 30%
1 aumentou acima de 50%

Nas perdas em processos:
Total

Percentual

Igual

25

62,50

Aumentou

01

2,50

Diminuiu

10

25,00

Não se aplica

04

10,00

Dos 10 atendimentos que diminuíram perdas em processos:
2 diminuíram em até 30%
2 diminuíram de 31% até 50%
6 diminuíram acima de 50%

Na rejeição de lotes ou peças pelos clientes
Total

Percentual

Igual

16

40,00

Aumentou

00

0

Diminuiu

09

22,50

Não se aplica

15

37,50

Dos 9 atendimentos que diminuíram rejeição de lotes:
5 diminuíram de 31% até 50%
5 diminuíram acima de 50%
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Na produtividade:
Total

Percentual

Igual

21

52,50

Aumentou

13

32,50

Diminuiu

03

7,50

Não se aplica

03

7,50

Dos 13 atendimentos que aumentaram a produtividade:
11 aumentaram em até 30%
2 aumentaram de 31% até 50%
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Anexo A - Modelo de Relatório de Atendimento Tecnológico
PRUMO Plásticos
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PRUMO - PROJETO UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO TECNOLÓGICO
RAT - RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNOLÓGICO Nº 3459-202
ATENDIMENTO SEBRAE N° 385494
PL 001565/2009
PRUMO – PLÁSTICO

1.

INTERESSADOS:

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de São Paulo – SEBRAE – SP

2.

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

2.1.

Razão Social:

2.2.

Nome Fantasia:

2.3.

Endereço:

2.5.

Cidade:

2.8.

Ramo de Atividade:

2.9.

N� CNPJ:

2.11. Porte da Empresa:

2.4. Bairro:
2.6. UF:

2.7. CEP:

2.10. N� IE:
Micro

Pequena

Outro:

2.12. Número de Funcionários:
2.13. Contato:

2.14. Cargo:

2.15. Fone:

2.16. Fax:

2.17. Correio Eletrônico:
2.18. Endereço Eletrônico:
2.19. Tempo de Atuação no Mercado:
2.20. Faturamento Anual:
R$ 100.000,00 a 400.000,00
R$ 800.000,00 a 1.200.000,00
Acima R$ 2.400.000,00

Abaixo de R$ 100.000,00
R$ 400.000,00 a 800.000,00
R$ 1.200.000,00 a 2.400.000,00

2.21. A empresa foi constituída com recursos financeiros próprios ou de terceiros:
Terceiros
Não informado
Valor: R$
Próprios
2.22. A Empresa Exporta?

Sim

Não

2.23. Tem Interesse?

2.24. A empresa já usou serviços de outras instituições de pesquisas?

Sim
Sim

Não
Não

Quais?

2.25. Observações:
Diagnóstico realizado em:
Atendimento realizado em:
As informações contidas no item 2 deste relatório de aperfeiçoamento tecnológico
são de responsabilidade da empresa atendida.
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3.

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO PRODUTIVO.

3.1

Tipo do processo produtivo.
A empresa e especializada na transformação de resina polimérica (reciclagem)- grão
polimérico.

3.2.

Índice de produtividade por mês.
Homem / hora
Posto de trabalho
Hora / máquina
Outro

3.3.

Controle de custo.
A empresa não realiza controle de custos.

3.4.

Descrição do fluxograma do processo produtivo.
Recebimento da matéria-prima (sucata) – aglutinação - extrusão – embalagem expedição.

3.5.

Descrição dos controles operacionais.
A empresa não possui ficha técnica e ordem de produção.

3.6.

Equipamentos.
Manutenção

Equipamentos / Acessórios / Periféricos

Sim

Não

(P/C)

-----

(P/C)

-----

01 Aglutinador- de 30 CV

(P/C)

-----

03 Maquinas de corte e solda

(P/C)

-----

02 Compressores.

(P/C)

-----

01 extrusora baloneira Ø 25 mm sem inversor de freqüência.
06 extrusoras baloneiras, sendo 03 extrusoras de
de freqüência; 02 extrusoras de

40mm com inversor

50mm com inversor e 01 extrusora de

Ø 60mm c/ inversor de freqüência e matriz de Ø 230mm

Observações: (P) Preventiva (C) Corretiva.
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3.7.

Insumos de Produção.

3.7.1. Matérias primas.

Matéria-prima

Tipo

Custo/kg

Fornecedor

(R$)

Consumo
Mensal
(kg)

Polietileno de baixa
densidade (PEBD)
Observações: (*) Dados não informados; (**) Dados estimados em conjunto com a empresa.
3.7.2. Outros Insumos (materiais diversos, inclusive energéticos).
Insumo
Energia Elétrica
Telefone

Tipo

Fornecedor

Custo/unid.

Consumo Mensal

(R$)

(unid.)

Eletricidade
Telefonia

Água

Água

Aluguel

Imobiliária

Observações: (*) Dados não informados; (**) Dados estimados em conjunto com a empresa.
3.8.

Descrição do controle de recebimento.
No recebimento das matérias-primas é conferida a quantidade de volumes
constantes na nota fiscal.

3.9.

Descrição do armazenamento.
As matérias-primas são armazenadas, por exemplo, em paletes de madeira, em local
específico.

3.10. Índice de rejeição de lotes ou peças pelos clientes por mês.
O índice de rejeição de lotes ou peças pelos clientes é aproximadamente X% por
mês, que acontece no setor de corte e acabamento.
3.11

Utilização da capacidade instalada.
A empresa atua com X% da sua capacidade instalada.

3.12

Descrição do sistema de qualidade.
Possui

Não possui
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3.13. Descrição da programação, controle de produção e controle de estoque.
A programação é realizada de acordo com a prioridade dos pedidos efetuados pelos
clientes e controle do fluxo dos produtos em estoque.

3.14. Descrição do controle de perdas no processo.
A empresa realiza controle de perdas no processo por meio de fichas de produção,
analisando a relação entre a matéria-prima que entra na fabrica e o peso dos
produtos que saem, e suas perdas estão em torno de aproximadamente 2%.
3.15. Descrição do índice de refugos.
A empresa estima um índice de refugo de aproximadamente 3 % por mês, referente
à compra do material moído.
3.15.1.

Índice do consumo de matéria-prima reutilizada.*
A empresa consome matéria-prima reutilizada, porém não estima um índice.
*Matéria-prima reutilizada: a que provém de peças refugadas da própria empresa.

3.15.2.

Índice do consumo de matéria-prima reciclada/reaproveitadas de outras
empresas*
A matéria-prima é totalmente reaproveitada (reciclada).

3.15.3. Índice de retrabalho.
Não é realizado retrabalho.
3.16.

Produtos fabricados e mercados a que se destinam.
Produto

Grão polimérico de PP e PE

Quantidade
Produzida/mês

Mercado
Indústrias de plásticos.

Observações: (*) Dados não informados; (**) Dados estimados em conjunto com a empresa.
4.

PROBLEMAS TÉCNICOS INFORMADOS OU DIAGNOSTICADOS.

4.a – Durante a visita de diagnóstico, o empresário informou que necessitava de orientações
técnicas no processo de separação pós consumo e pós industrial, com a finalidade de obter
melhorias no seu processo de transformação de resina polimérica (reciclagem) para
produção de peletes (grãos).
4.b - Ensaios laboratoriais, para qualificar o seu produto final (índice de fluidez – teor de
voláteis e teor de cargas) e implementação de documentação técnica.
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4.1.

O que a empresa espera do PRUMO.
Aprimoramento em produto já existente
Melhoria no processo produtivo
Substituição de matéria-prima
Apoio no desenvolvimento de novo produto
Melhoria/desenvolvimento de formulação
Treinamento de mão-de-obra

5.

AÇÕES A CARGO DA EMPRESA.
O empresário autorizou a equipe do PRUMO a acompanhar e intervir no processo
produtivo, nas áreas de aglutinação e extrusão do grão polimérico.

6.

PREPARAÇÃO PARA O ATENDIMENTO.
A empresa preparou as amostras das matérias-primas para serem analisadas e
assim com os resultados indicar qual a melhor para o processo e produto final.

7.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ATENDIMENTO
TECNOLÓGICO.
7.1 - Inicialmente a equipe do PRUMO apresentou a Unidade Móvel e discutiram com
o empresário e colaboradores, quais ensaios que poderiam ser realizados para
verificar a eficácia de soluções propostas a fim de melhorar os processos de
transformação de resina polimérica (reciclagem) grão.

7.2 - Foi realizado pela equipe do PRUMO um treinamento com a gerência técnica e
a equipe de extrusão, onde foram abordadas algumas técnicas para identificação e
separação dos principais plásticos. Foram explanadas as questões do meio ambiente
que tem despertado interesse e preocupações cada vez mais crescentes, seja por
parte da comunidade em geral, devido aos problemas diretamente ligados à
qualidade de vida, seja por parte do setor produtivo empresarial, devido à
possibilidade de qualificação do material de forma a facilitar a separação e
conseqüentemente a sua reciclagem, contribuindo assim para uma diminuição do
impacto ambiental.
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Assim, foram abordados de forma didática e prática alguns procedimentos
sistemáticos que iram contribuir para uma eficácia na separação e identificação das
sucatas plásticas pós-consumo rígidas e filmes, estes procedimentos então
enumerados abaixo e estão dispostos no item 13 deste relatório (anexos).
�

Identificação por “código de identificação dos plásticos”;

�

Identificação por “características de polímeros na combustão”;

�

Identificação por “queima e gotejamento do material em uma área metálica”.

7.3 - Iniciou-se a implementação do procedimento por meio da separação do plástico,
orientando os colaboradores a identificação dos polímeros por meio do “código de
identificação dos plásticos”. A Associação de Normas Técnicas (ABNT) padroniza os
símbolos que identificam os diversos tipos de resinas (plásticos). O objetivo é facilitar
a etapa de triagem dos resíduos plásticos que serão encaminhados à reciclagem. Os
tipos são classificados por números conforme tabela 1:
Tabela 1: Código de identificação dos plásticos.
Plásticos e códigos de
identificação
PET-Tereftalato de Polietileno

PEAD – Polietileno de alta
densidade

PVC ou V – Policloreto de
vinila

PEBD – Polietileno de baixa
densidade

Aplicações
Garrafas de refrigerantes e água mineral, frascos de
alimento e de produtos de limpeza, produtos
farmacêuticos, mantas de impermeabilização, fibras
têxteis e outros.
Embalagens para materiais cosméticos, frascos de
produtos químicos, de limpeza e de alimentos, tubos para
líquidos e gás, tanques de combustível para veículos
automotivos e outros.
Frascos de água mineral, tubos e conexões de
encanamento,
calçados,
equipamentos
médicoscirúrgicos, esquadrias e revestimentos, encapamentos de
cabos elétricos e outros.

Embalagens de alimentos, sacos industriais, para lixo,
lonas agrícolas, tampas de vinagre, filmes flexíveis para
embalagens e rótulos de brinquedos e outros.
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Tabela 1: Código de identificação dos plásticos. (Continuação)
PP – Poliproprileno
Tampas, potes de margarina, embalagens de massas e
biscoitos, equipamentos médico-cirúrgicos, fibras e fios
têxteis, autopeças e outros.
PS – Poliestireno
Embalagens de alimentos, copos descartáveis, material
escolar, aparelhos de som e TV, placas isolantes,
revestimento de geladeiras e outros.
Outros
Plásticos especiais e de engenharia, CDs, corpos de
computadores, eletrodomésticos e outros.

7.4 – Foram solicitadas amostras de materiais (sucatas) das mais variadas para utilizar na
orientação dos colaboradores sobre as técnicas de identificação dos resíduos poliméricos
(plásticos) através das “características de polímeros na combustão”. Nesse item de
implementação, os testes foram repetidamente realizados para que os colaboradores
conseguissem realizar a identificação dos materiais, caracterizando o tipo do polímero pela
facilidade ou não de queima, tipo de chama, comportamento do material e odor, tabela esta
que se encontra no item 13 deste relatório.

7.5 – Finalizando a orientação técnica de separação e escolha de sucata pós-consumo e
pós-industrial, os colaboradores foram treinados para saberem a separar e conhecer as
diferenças do polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de alta densidade (PEAD) e
o polipropileno (PP) pelo processo “queima e gotejamento do material em uma área
metálica”. , Esses materiais são basicamente os materiais básicos utilizados pela empresa
para produção dos fardos, tabela esta se encontra no item 13 deste relatório.
7.6 – Em seguida explanou-se sobre os processos utilizados nas transformação dos
mesmos sendo (injeção-sopro-termoformagem-extrusão de chapas-extrusão de filmes e
rotomoldagem); e orientou-se os colaboradores para que separem as sucatas pelas cores
em seus devidos “bags” e tipo de material .
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7.7 – O processo produtivo de extrusão por monofilamento,foi acompanhado ,a fim de
identificar oportunidades de melhoria no processo e qualidade do produto final. Foi
analisada a extrusora

50 mm, (vide foto 1 e 2) matéria-prima: polipropileno (PP)- azul. A

máquina foi parametrizada com o auxílio de um termômetro infravermelho, medindo a
temperatura real e comparada com a indicada nos pirômetros como segue na tabela.

Foto 01

Foto 02

Tabela 2 - Extrusora – Máquina com rosca Ø 50 mm– motor de 20cv , 1760 rpm matériaprima: PP - azul

Zona de aquecimento

Temp. Pirômetro

Temp. Real

Temp. Corrigida

Z1- de alimentação- I

150 ºC

192 ºC

140 ºC

Z2- de compressão

150 ºC

223 ºC

210 ºC

Z3- de plastificação

150 ºC

Z4- de cabeçote

150 ºC

194 ºC

220 ºC

Temperatura da massa

----

191 ºC

ideal entre 185 a 200 ºC

Temperatura da água

----

38 ºC

ideal entre 20 a 25 ºC

186ºC

210 ºC

Percebeu-se que o equipamento tinha algumas resistências queimadas, que de imediato,
foram trocadas, e foi solicitado à empresa que os amperímetros do equipamento sejam
substituídos o mais rápido possível, pois estão danificados e são eles que detectam quando
as resistências estão queimadas.
As temperaturas a serem utilizadas para extrusora, cabeçote com troca tela automático com
11 fios no monofilamento, que trabalha com as matérias primas, polipropileno e polietileno
de baixa densidade (PEBD), são indicadas no desenho que segue.
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MÁQUINA EXTRUSORA - rosca Ø 50 mm-Motor 20 cv
Empresa: RECICLAR
Termopar
Funil

Cilindro

Resistência

Material

Cabeçote

Rosca

11 Fios

Redutor

Motor

Z1

Z2

Z3

Z4

Zona de
plastificação

Cabeçote simples

Base da extrusora

Zona de
compressão
baixa

Material

Zona de
alimentação

PP

140 °C

210 °C

210 °C

220 °C

PEAD e PEBD

130 °C

180 °C

190 °C

190 °C

7.8 – Foi sugerido ao empresário efetuar manutenções corretivas e preventivas em seus
equipamentos elétricos e eletrônicos (pirômetros, termopares e resistências), em suas duas
extrusoras, fazendo calibração ou troca de modo a garantir um controle efetivo da
temperatura programada nos painéis das máquinas e o real encontrado nas resistências do
conjunto cilindro/rosca. A orientação foi que este tipo de manutenção (tanto preventiva e se
necessário corretiva), seja feita a cada seis meses, para continuar mantendo a qualidade
dos grãos poliméricos.

7.9 – Para que houvesse uma melhora no processo de transformação de resina polimérica
(reciclagem), algumas matérias-primas foram analisadas para auxiliar na determinação dos
parâmetros de processo. Os ensaios laboratoriais realizados foram de índice de fluidez e
teor de voláteis. Estes resultados encontram-se no item 09 deste relatório.

7.10 – Finalizando, a equipe do PRUMO orientou tecnicamente os colaboradores da
empresa no que referente aos processos de separação, e a transformação de resina
polimérica (reciclagem), conscientizando os colaboradores a trabalhar com temperaturas de
processo corretas, guias de problemas e soluções para o processo de monofilamento e
treinamento quanto à caracterização de separação dos materiais por tipos de materiais,
além da implementação de fichas técnicas de processo e produção, deixados
eletronicamente na data da visita tecnológica “in loco”.
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8

MÉTODOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO TECNOLÓGICO

Os métodos utilizados durante o atendimento tecnológico estão descritos no item 9
deste relatório.
9

9.1

RESULTADOS DOS ENSAIOS E DISCUSSÃO DESSES RESULTADOS

Identificação dos itens ensaiados.

Tabela de Identificação dos itens ensaiados.
Itens
(PEAD) Laranja

Descrição dos itens
Polietileno de alta densidade (PEAD) fornecido e identificado
pelo cliente.

(PP) Verde Claro

Polipropileno fornecido e identificado pelo cliente.

(PP) Lilás Lote 10/09 8:40hs

Polipropileno fornecido e identificado pelo cliente.

(PP) Rosa

Polipropileno fornecido e identificado pelo cliente.

(PP) Fraldinha

Polipropileno fornecido e identificado pelo cliente.

(PP) Branco Extrusora 70

Polipropileno fornecido e identificado pelo cliente.

(PEAD) Colorido
PP Branco Moído

Polietileno de alta densidade (PEAD) fornecido e identificado
pelo cliente.
Polipropileno fornecido e identificado pelo cliente.

O ensaio foi realizado no produto que estava sendo processado e a identificação dos itens
está apresentada na tabela 1.
Ensaio do índice de fluidez.
O ensaio de índice de fluidez foi realizado conforme diretrizes gerais da Norma
ASTM D 1238:2004, “Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by
Extrusion Plastometer”, procedimento A. Os resultados bem como as condições de
ensaios estão apresentados na tabela 2.

Equipamentos:
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�

Aparelho para ensaios de índice de fluidez (DSM - mod. MI-3) AIF-006.

�

Balança analítica (Gehaka - AG 200) BL-010. Certificado de Calibração n.° 81149101 do Laboratório de Metrologia / AMAEI / DME do IPT. Data da Calibração:
14/08/2007. Data de Validade: 08/2008.

Tabela 3: Resultados do ensaio de índice de fluidez. (Continuação)
Índice de fluidez (g/10 min.) (*)
Condições de ensaio
Itens

Temperatura
( C)

(PEAD) Laranja

190

(PP) Verde Claro

230

Carga
(kg)
2,16

Tempo de
Corte
(s)

Média (**)
(g/10 min.)

Desvio
Padrão

10

5.69

0.07

2,16

5

9.95

0.14

230

2,16

5

20.86

0.17

(PP) Rosa

230

2,16

5

11.41

0.35

(PP) Fraldinha

230

2,16

5

20.96

0.43

230

2,16

5

12.91

0.48

(PP) Lilás Lote
10/09
8:40 hs

(PP) Branco
Extrusor
a 70
(*) valores não especificados.
(**) média de cinco determinações para cada item.
Ensaio de Teor de Voláteis.
O ensaio de teor de voláteis foi realizado nos itens fornecidos pelo cliente e os
resultados estão apresentados na tabela 3.
Equipamentos:
�

Estufa ES-018-Vacucell.

�

Balança analítica (Gehaka - AG 200) BL-010. Certificado de Calibração n.° 81149101 do Laboratório de Metrologia / AMAEI / DME do IPT. Data da Calibração:
14/08/2007. Data de Validade: 08/2008.
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�

Dessecador.

Condições de ensaio:
�

Temperatura da estufa: 105°C.

�

Tempo de ensaio: 1 hora.

Tabela 4: Resultados do ensaio de teor de voláteis.
Teor de voláteis (%) (*)

Itens

Média (**) (%)

Desvio Padrão

(PEAD) Laranja

0.14

0.02

(PP) Verde Claro

0.14

0.03

0.23

0.02

(PP) Rosa

0.16

0.02

(PP) Fraldinha

0.29

0.03

(PP) Branco Moído

0.21

0.06

(PEAD) Colorido

0.60

0.25

(PP) Lilás Lote 10/09 8:40
hs

(*) valores não especificados.
(**) média de três determinações para cada item.

10.

RESULTADOS DO ATENDIMENTO, SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS E
CONCLUSÕES.

O empresário e seus colaboradores foram extensamente orientados quanto os processos de
separação de aparas poliméricas e transformação de resina polimérica (reciclagem), suas
particularidades, cuidados e características técnicas, visando com esta atuação colaborar
com o aumento da produtividade da empresa, além de aprimorar a qualidade da separação
dos materiais e características técnicas. Com a intervenção da equipe do PRUMO foi
possível ajudar a empresa no que tange à qualificação do material.

No processo de transformação da resina polimérica (reciclagem), na máquina extrusora Ø
50 mm (equipamento alugado), com motor de 20 CV, inicialmente a produção com a
matéria-prima polietileno de baixa densidade (PEBD) preto estava em 21,5 quilos/hora, com
a intervenção da equipe do PRUMO passou a produzir 27,5 quilos/hora, havendo um
aumento produtivo de aproximadamente 25.58 %.

A máquina acima referida é um equipamento que está alugada à empresa. Assim, foi
proposto para que ativem a extrusora de � 80mm, pois é de sua propriedade e a sua
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produção pode ser estimada em torno de 90 quilos/horas, , podendo assim desativar a
extrusora menor. Com este equipamento trabalhando pode-se alcançar um aumento de
produtividade de 227%, e com equipamento próprio. De imediato foi iniciada a montagem e
manutenção preventiva da extrusora.
11.

EQUIPE TECNICA
NT/MPE – Núcleo de Atendimento Tecnológico à MPE
eng.º Metalurgista Vicente N. G. Mazzarella (Coordenador do PRUMO)
CTPP – Centro de Tecnologia de Processos e Produtos.
Engº Químico Dr. Silas Derenzo – (Responsável pelo Laboratório).
Especialista Brasil Santiago da Silva – (Coordenador do Atendimento Tecnológico).
Assistente Alberto Correa da Silva – (Colaborador Técnico).
Assistente Administrativo Marcelo Ferreira Gonçalves – (Apoio Administrativo).
Secretariado Gicelma Lima da Silva - (Apoio administrativo).

12.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Não foram necessárias.

13.

ANEXOS.

Observação: Durante a visita de atendimento tecnológico “In loco”, realizado nos dias
10 e 11de setembro 2009, foi deixado junto ao empresário uma documentação
técnica eletrônica, como segue descrito a seguir:
Anexo A – Código de identificação do plástico.
Anexo B – Caracterização de polímeros por combustão.
Anexo C – Como separar PP / PEAD e PEBD.
Anexo D – Temperaturas de processo.
Anexo E – Ficha de controle de processo – extrusão.
Anexo F – Desenho e tabela de temperaturas da maquina extrusora.

“Os resultados apresentados no presente relatório têm significação restrita às amostras
analisadas, não atestando, pois, a qualidade da produção, sendo vedado seu uso para fins
de propaganda ou comerciais, sob qualquer forma ou meio de difusão, assim como qualquer
tipo de menção ao IPT. A reprodução ou divulgação do presente relatório só poderá ser feita
integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em atendimento às atividades
técnicas do cliente ou em cumprimento às exigências legais, sendo vedada para quaisquer
outras finalidades”.
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São Paulo,

de

de 2008.

Centro de Tecnologia de Processos e Produtos

NT/MPE

Laboratório de Processos Químicos e

Núcleo de Atendimento Tecnológico à MPE

Tecnologia de Partículas
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Anexo B - Questionário utilizado para levantamento dos Resultados
do Atendimento – PRUMO

Apresenta-se neste anexo um exemplo do questionário utilizado para obtenção dos
dados junto às empresas.
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