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RESUMO 

 

Nesse estudo buscou-se contextualizar o processo produtivo do artesanato em pedra sabão 
desenvolvido em oficinas localizadas no perímetro urbano do Distrito de Santa Rita de Ouro 
Preto, município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil; avaliar o processo; identificar os 
impactos negativos provocados pela atividade, e propor melhorias para o desempenho técnico, 
econômico e ambiental desta. Na realização desse estudo, adotou-se a metodologia de P+L, 
para estudar os processos de dois artefatos produzidos por cada uma das três oficinas que 
colaboraram com a pesquisa. Em um processo a linha produtiva tem o torneamento como 
etapa principal de modelagem e, em outro, o corte na serra elétrica de disco. Além da pesquisa 
‘in loco’ realizaram-se pesquisas bibliográficas para contextualização histórica da atividade 
artesanal em pedra sabão, bem como dos impactos desta na saúde pública local. Efetuou-se 
também pesquisas a cerca da metodologia de P+L e de seu contexto histórico. Com base na 
aplicação das três primeiras etapas desta metodologia foram identificadas as etapas dos 
processos onde ocorrem perdas (de insumos, água, energia e matéria prima) e geração de 
resíduos. Verificou-se que o aproveitamento médio da matéria prima, para os artefatos que 
têm como equipamento fundamental para confecção a ‘serra elétrica de disco’, foi de 26,51%. 
E, para aqueles que têm o torneamento como etapa principal na modelagem, o aproveitamento 
médio foi de 11,35%, fato que pode ser atribuído, sobretudo, à tecnologia utilizada. 
Constatou-se que, em geral, mais de 70% da matéria prima é transformada em resíduo, sendo 
que a maior parte (finos) não possui aproveitamento em outros processos, sendo descartada de 
forma inadequada. A partir daí foram identificadas oportunidades de melhorias específicas 
para cada oficina e comuns às três, atribuídas aos Níveis 1 (medidas preventivas/redução na 
fonte), 2 (reciclagem interna) e 3 (reciclagem externa e destinação final) de aplicação da P+L. 
Dentre as medidas identificadas estão o gerenciamento ambientalmente adequado dos 
resíduos sólidos, efluentes líquidos e medidas de prevenção e controle da poluição 
atmosférica. Com base na quarta etapa da referida metodologia foram efetuadas as avaliações 
técnica, econômica e ambiental de cada oportunidade identificada. Como resultado, foram 
elaboradas, para cada oficina, listagens com o ordenamento para futura implementação das 
oportunidades de P+L. Tal ordenamento considerou duas situações – a possibilidade do corte 
e torneamento serem ou não realizados a úmido, uma vez que existem oportunidades que 
poderão ser implementadas apenas com tais etapas sendo realizadas a seco. Conclui-se que, a 
partir da implementação das oportunidades de melhorias identificadas, será possível o 
desenvolvimento mais sustentável desta atividade. A melhoria dos aspectos ambientais, 
sociais e econômicos contribuirá para melhor visibilidade desta atividade perante os órgãos 
governamentais licenciadores e fiscalizadores, ao mercado consumidor atual e potencial assim 
como da comunidade diretamente afetada.  

Palavras chave: oficina, artesanato, pedra sabão, produção mais limpa, oportunidades de 
P+L,  
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ABSTRACT 
 
 
This study aimed to evaluate the production process of crafts soapstone developed in 
workshops located in the urban area of the District of Santa Rita de Ouro Preto, Ouro Preto, 
Minas Gerais, Brazil. This evaluation includes investigation of the productive process, 
identification of negative impacts of the activity, and proposals to improve the technical, 
economic and environmental performances of the crafts soapstone. It was adopted the P+L 
methodology to study the processes of two articles produced by each of the three workshops 
that contributed to this research. In a productive process, the turning is the main stage of 
modelling, and in another one, cutting in the electric saw blade is necessary to modelling the 
crafts. In addition to research 'in loco', literature searches were conducted for contextualize 
the history of the crafts soapstone, as well as their impacts in the local public health. It was 
made investigation about the P+L methodology and its historical context. Based on the 
application of the first three stages of this methodology has been identified some steps where 
occur losses in the process (inputs, water, energy and raw material) and waste generation. The 
average utilization of the raw material for the products that have as key equipment for making 
the 'electric saw blade' was 26.51%. For those with turning as a main step in modelling, the 
average utilization was 11.35%, which may be attributed mainly to the outdated technology. 
In this productive process, in general, more than 70% of the raw material is converted in 
residues, and the majority (fine) has no use in other processes, being disposed of improperly. 
From these results, were identified specific improvement opportunities for each workshop and 
others common to all them. These opportunities were assigned on level 1 (preventive 
measures/source reduction), level 2 (internal recycling) and level 3 (external recycling and 
disposal) after application of P+L. Among the measures identified, there are the 
environmental management of solid waste and liquid effluents, and preventive and control 
measures of the air pollution. Based on fourth stage of P+L methodology, were made some 
technical, economic and environmental assessments of each identified opportunity. As result, 
listings with the planning for future implementation of opportunities from P+L were prepared 
for each workshop. Such planning has considered two situations - the possibility of the cutting 
and turning of the products be or not be wet, since there are opportunities which can be 
implemented only with such steps carried dry. We conclude that from the implementation of 
identified opportunities for improvements, it will be possible more sustainable development 
of this activity. The improvement of environmental, social and economic aspects, will 
contribute to better visibility of this activity to the licensors and inspections government 
agencies, to the current and potential consumers market and as well as directly affected 
community. 
 

Keywords: workshop, crafts, soapstone, cleaner production, P+L opportunities 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As atividades humanas, em sua maioria, são capazes de gerar impactos ambientais. Em se 

tratando das atividades econômicas, ao mesmo tempo em que proporcionam benefícios para a 

comunidade direta e indiretamente envolvida, através da geração de emprego e renda, por 

exemplo, elas podem gerar prejuízos a esse mesmo meio no qual se insere. Dependendo da 

atividade, podem agir negativamente sobre os aspectos sociais (saúde pública e outros) e 

ambientais (fauna e flora, por exemplo).  

 

O sistema produtivo é inerente da natureza humana, tal como o consumo. Problemas 

relacionados ao estilo de vida capitalista tornaram-se conhecidos, relativamente, há pouco 

tempo. Decorreram do crescimento populacional e dos avanços científicos e tecnológicos que 

vieram após a Revolução Industrial, e que permitiram ao homem extrair da natureza maiores 

quantidades de matéria prima, e em locais antes inacessíveis. Surgiram inúmeros produtos 

resistentes aos processos naturais de degradação, sobretudo compostos químicos sintéticos 

que passaram a se acumular no ambiente.   

 

Nesse contexto, a perspectiva de que o ecossistema, por si, seria capaz de se autorrecuperar a 

partir a assimilação e anulação dos efeitos negativos dos diversos tipos de resíduos nele 

lançados e depositados, foi se perdendo à medida em que foram comprovadas a toxicidade de 

alguns elementos químicos e a capacidade de se acumular nos organismos, ao longo da cadeia 

alimentar.  

 

Os diversos acidentes ambientais que marcaram a história humana, sobretudo no século XX, 

cujas consequências de muitos ainda persistem, serviram de alerta para a comunidade 

internacional, tanto para a sociedade civil, cientistas e estudiosos, quanto para os órgãos 

governamentais, no sentido de que o planeta não mais suportaria o modelo de 

desenvolvimento predatório vivido. Assim, fez-se urgente a definição de um modelo que 

pudesse proporcionar sobrevida aos recursos naturais ao mesmo tempo em que fosse possível 

o desenvolvimento econômico.   
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Esse novo modelo surgido durante a ECO-92 denominou-se Desenvolvimento Sustentável. A 

partir daí a visão do homem sobre a natureza e sua relação com a mesma começa a ter outro 

sentido: deixa de enxergá-la apenas como fonte dos recursos necessários aos processos 

produtivos (matéria prima) passando a vê-la como o ambiente necessário à sua sobrevivência 

e à de suas gerações posteriores. É um modelo de desenvolvimento que prevê a integração 

entre os aspectos sociais, ambientais e econômicos. Portanto, para que o mesmo seja 

alcançado, tais aspectos não podem ser vistos isoladamente.  

 

No contexto do desenvolvimento sustentável, a Produção mais Limpa caracteriza-se como 

modelo que estimula os conceitos desse novo padrão. Justifica-se pelo fato de incorporar 

modificações no processo produtivo através de medidas que utilizam prioritariamente 

matérias primas de fontes renováveis, com a finalidade de minimizar a geração de resíduos e 

emissões e que aqueles que não puderem ser evitados, e forem gerados, causem o mínimo de 

impacto negativo ao meio.  

 

A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial coloca que a 

metodologia de P+L pode ser utilizada em qualquer processo produtivo, visando maior 

eficiência no uso de matérias primas, insumos, água e energia, minimizando a geração de 

resíduos sólidos, emissões líquidas e gasosas. Contempla, dessa forma, mudanças nos hábitos 

de produção e consumo. Visa, portanto, garantir a sustentabilidade do processo (UNIDO, 

2003).  

 

É sabido que as atividades artesanais, caracteristicamente de pequena escala, também são 

capazes de proporcionar impactos negativos ao meio social e aos recursos naturais (flora, 

fauna, solo, ar e água), sobretudo no meio em que se desenvolvem. Alguns destes impactos 

são:  

 

� Contaminação do solo por produtos químicos dispostos de forma inadequada e 

poluição por resíduos sólidos inertes;  

� Poluição do ar por material particulado (poeira) proveniente do processo;  

� Poluição dos cursos d’água por efluentes sem o devido tratamento prévio;  

� Pressão exercida pela atividade sobre os recursos hídricos devido ao uso sem controle, 

sobretudo, durante processo de polimento. 
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Nesse contexto, entende-se como pertinente o estudo do processo produtivo dos artefatos de 

pedra sabão, tendo como base a metodologia de P+L, sendo que os mesmos são 

confeccionados em pequenas, e de característica familiar, oficinas de artesanato localizadas 

no perímetro urbano do distrito de Santa Rita de Ouro Preto no município de Ouro Preto, 

estado de Minas Gerais.  

 

Tal atividade é de suma importância para a população local, uma vez que faz parte de sua 

cultura, sendo desenvolvida ao longo de várias gerações. Além de ser parte da cultura local, 

durante vários anos (sobretudo durante as décadas de 70,80 e 90) foi pilar da renda da maioria 

das famílias ali residentes. Atualmente, ainda é importante fonte de renda para as famílias que 

trabalham na atividade.  

 

Dadas as relevâncias cultural e econômica que essa atividade representa para a comunidade 

local e considerando os impactos negativos oriundos do desenvolvimento produtivo da 

mesma, faz-se importante a busca de alternativas que possibilitem um desenvolvimento mais 

sustentável da atividade, seja através da mudança de hábitos seja a partir da introdução de 

novas tecnologias, da destinação ambientalmente adequada dos diversos tipos de resíduos 

originados no processo.  

 

Esta pesquisa se desenvolveu a partir de uma revisão bibliográfica a cerca da metodologia de 

P+L, de sua contextualização histórica, das problemáticas ambientais relativas à atividade e 

do contexto histórico da mesma. E ainda, de dados coletados a partir do acompanhamento do 

desenvolvimento das atividades produtivas em oficinas localizadas no perímetro urbano do 

Distrito de Santa Rita de Ouro Preto.  

 

Três oficinas se disponibilizaram a contribuir com a autora no desenvolvimento da pesquisa 

de campo. Tal fato permitiu verificar e demonstrar as semelhanças entre os processos e as 

particularidades técnicas que existem em cada uma.  

 

O objetivo geral foi analisar o desenvolvimento produtivo dos artefatos de pedra sabão e os 

impactos ambientais a ele relacionados propondo alternativas de melhorias para o 

desempenho técnico e ambiental da atividade, utilizando como base os princípios da 
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metodologia de P+L. Tais medidas visam ainda promover melhorias no desempenho social e 

econômico da atividade, podendo refletir em retornos financeiros para o empreendedor.  

 

Especificamente os objetivos são:  

 

� identificar e caracterizar o setor constituído pelas oficinas de artesanato de pedra sabão 

do Distrito de Santa Rita de Ouro Preto; 

� descrever os processos produtivos de artefatos que exemplifiquem as linhas produtivas 

existentes nas oficinas de artesanato em pedra sabão, incluindo balanços de massa, 

leiaute e fluxogramas;  

� realizar o diagnóstico ambiental das oficinas de artesanato, considerando as 

quantidades de matéria prima e outros insumos e os rejeitos de processo (poluição 

atmosférica, hídrica e resíduos sólidos);  

� identificar oportunidades de P+L com base nas informações e dados obtidos;  

� propor alternativas para a solução dos problemas ambientais mais relevantes, visando 

a redução das perdas de processo e de desperdício, bem como a redução dos níveis de 

poluição da área fabril;  

� apresentar resultados dos estudos de viabilidade econômica, tecnológica e ambiental 

das alternativas propostas; 

� indicar possíveis fontes de financiamento para a implantação das propostas. 

 

A presente dissertação está estruturada em sete capítulos sendo que o primeiro contempla a 

introdução onde está apresentada e contextualizada a pesquisa e os objetivos propostos. No 

segundo tem-se uma contextualização histórica da problemática ambiental, do 

desenvolvimento sustentável, culminando no novo modelo de produção e consumo do qual a 

metodologia de P+L apresenta-se como uma das ferramentas. No terceiro capítulo estão 

descritas as etapas da metodologia de P+L utilizada como instrumento para o 

desenvolvimento da pesquisa de campo.  

 

O quarto apresenta a contextualização da atividade artesanal em pedra sabão e um breve 

histórico desta. Trata ainda das características da matéria prima, das problemáticas 

ocupacionais e ambientais relacionadas ao processo produtivo e apresenta uma breve síntese 

deste. O quinto apresenta a pesquisa (incluindo dados coletados ‘in loco’) desenvolvida. No 
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sexto, os resultados baseados nas pesquisas ‘in loco’ e na bibliografia. E no sétimo estão 

apontadas as considerações finais e propostas de trabalhos futuros.   
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2. A PRODUÇÃO MAIS LIMPA NO CONTEXTO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL   

 

 

Até meados do século XX compreendia-se a natureza como a fonte inesgotável dos recursos 

que alimentavam o sistema econômico. Não havia entendimento qualquer acerca da 

possibilidade de exaustão desses recursos, tampouco de que seu crescente consumo pudesse 

comprometer sua disponibilidade para a sobrevivência das gerações seguintes. 

   

Como não havia essa percepção, muito menos se considerava a respeito dos efeitos adversos 

decorrentes dos processos industriais intensificados com a Revolução Industrial, ainda no 

século XIX. Desconsideravam suas consequências, tais como os efeitos prejudiciais à 

natureza e ao próprio homem, a partir da poluição emanada pelas chaminés das indústrias, 

poluição e contaminação das águas pelos esgotos industriais e domésticos, uma vez que a 

população crescia nos grandes centros, sem as mínimas condições de higiene. 

 

No entanto, é sabido que a natureza sempre sofreu com as consequências da evolução 

humana, pois é dela que se retiram os recursos e para onde é devolvido tudo aquilo que sobra. 

Até certo tempo, as cargas de poluentes lançadas na natureza eram suportadas pela sua 

autocapacidade de tratá-las. Com o crescimento da população mundial, intensificação das 

atividades industriais e, consequentemente, da demanda por recursos necessários para 

sobrevivência e bem-estar de uma pequena parcela desta, as cargas de diversos tipos de 

resíduos começaram sobrepor àquela suportada pela natureza (ARAÚJO, 2002). 

 

Isso é reflexo do crescimento industrial decorrente, principalmente, da Revolução Industrial 

iniciada no século XIX e intensificada a partir do inicio do século XX, responsável pela 

introdução de diversas técnicas de produção que permitiram o uso intensivo de recursos 

naturais (materiais e energia), para atender aos mercados cada vez mais crescentes. 

 

Esse crescimento sem controle acabou por resultar no desequilíbrio entre as atividades 

humanas e os recursos naturais disponíveis. Tal fato tornou-se mais intenso a partir da 

Segunda Guerra Mundial, onde o modelo de produção adotado tinha como base a premissa de 
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que os recursos (em se tratando de matérias primas) existentes no planeta eram inesgotáveis, 

da mesma maneira com que sua capacidade de assimilar os resíduos seria.  

 

Os grandes desastres ambientais decorrentes de tal modelo de produção despertaram a atenção 

para a problemática anunciada, fazendo surgir a ‘conscientização ambiental’. A partir daí, 

iniciaram-se os questionamentos a respeito da ciência e da tecnologia utilizadas até então 

pelos meios produtivos. Esses desastres, em sua maioria, ultrapassaram os limites geográficos 

e políticos, deixaram de ser vistos apenas numa escala local para global, tornando-se 

problemas da coletividade, cujas soluções deveriam ser pensadas e tomadas com base em 

ações conjuntas de governos e nações (BERNARDES e FERREIRA in CUNHA e GUERRA, 

2005).  

 

Dentre os principais acontecimentos que foram decisivos para a tomada de consciência, 

destacam-se: a elevada destruição provocada pela bomba lançada sobre Hiroshima e 

Nagasaki, no Japão, na década de 50 ao final da Segunda Grande Guerra; a descoberta da 

contaminação de peixes por mercúrio decorrente dos despejos industriais contendo esse 

elemento nas águas da Baía de Minamata no Japão, no final da década de 50, que afetou 

diretamente a saúde humana. Além desses desastres, um grande marco foi o lançamento do 

livro de Rachel Carson em 1962, onde constam relatos sobre os efeitos negativos decorrentes 

do uso de pesticidas nos campos agrícolas dos Estados Unidos (BERNARDES e FERREIRA 

in CUNHA e GUERRA, 2005). 

 

Tendo como base os desastres ambientais citados e, incentivado, sobretudo, pelo ocorrido na 

Baía de Minamata, realizou-se em 1972, em Estocolmo, Suécia, a primeira grande 

conferência internacional no intuito de discutir a problemática ambiental, denominada de 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Essa conferência contribuiu de 

forma significativa para que as questões ambientais fossem vistas com merecida atenção pela 

comunidade internacional. Foi a primeira a tratar das relações entre o homem e o meio 

ambiente (BARBIERI, 2009). 

 

A partir da Conferência de 72 foi percebida a necessidade de se criar um instrumento que 

pudesse tratar dos problemas de “escala planetária”. Surgiu então o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA. Outro resultado foi a criação da Comissão Mundial 
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sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a CMMAD, responsável pela publicação já em 

1987 do relatório “Nosso Futuro Comum” (também denominado Relatório de Brundtland) 

que apresentou, pela primeira vez, um conceito de “Desenvolvimento Sustentável”. A 

CMMAD o define como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades” (LAGO, 

2006 e BARBIERI, 2006). 

 

Dias (2006, p.22) afirma que o relatório de Brundtland: 

 

Vincula estreitamente economia e ecologia e estabelece com muita precisão 
o eixo em torno do qual se deve discutir o desenvolvimento, formalizando o 
conceito de desenvolvimento sustentável e estabelecendo os parâmetros que 
os Estados, independentemente da forma de governo, deveriam se pautar 
assumindo a responsabilidade não só pelos danos ambientais, como também 
pelas políticas que causam esses danos.  

 

Ainda segundo Dias (2006), esse relatório procura estabelecer uma relação de harmonia entre 

o homem e a natureza, tornando-a a peça central de um processo de desenvolvimento que 

busque atender as necessidades humanas. Ressalta ainda que pobreza e desenvolvimento 

sustentável são situações incompatíveis e que a política ambiental não deve ser tratada como 

uma responsabilidade isolada de um setor, mas deve integrar plenamente o processo de 

desenvolvimento de uma atividade e/ou de uma nação.  

 

Além do PNUMA e do Relatório de Brundtland, essa Conferência resultou na entrada 

definitiva da temática ‘meio ambiente’ nas agendas de negociações internacionais, indicando 

a globalização da questão e incentivando os países a criarem órgãos nacionais que fossem 

dedicados à temática ambiental. Resultou ainda no fortalecimento das ONGs – Organizações 

Não Governamentais – e em um crescimento da participação da sociedade civil nos debates 

relacionados a essa temática. (LAGO, 2006) 

 

Entretanto, conforme afirma Castro (1997) apud Rensi e Shenini (2006), após 10 anos da 

Conferência de Estocolmo, os problemas ambientais globais continuaram se agravando 

indicando que as atividades humanas estavam extrapolando a capacidade da natureza de 

assimilá-los. Dessa maneira, a possibilidade dos recursos naturais se esgotarem somou-se à 
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possibilidade da capacidade da própria natureza de absorver todos os resíduos das atividades 

humanas, chegar a um limite.  

 

Vinte anos após a primeira Conferência mundial sobre a temática ambiental aconteceu, no Rio 

de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), para qual o documento “Nosso Futuro Comum” elaborado em decorrência da 

Conferência de Estocolmo foi uma importante referência e um alicerce para os debates que 

aconteceram. Nesse encontro, o conceito de Desenvolvimento Sustentável foi popularizado e 

as questões ambientais e de desenvolvimento se tornaram estritamente ligadas. Foi a partir daí 

que o tema ‘Desenvolvimento Sustentável’ passou a ser tratado como uma questão 

fundamental da política ambiental, sendo a principal temática discutida (DIAS, 2006).  

 

Nessa conferência, também denominada de Cúpula da Terra, foram debatidos temas relativos 

à qualidade de vida, à conservação ambiental e à consolidação política e técnica do 

desenvolvimento sustentável. Segundo Dias (2006) uma das conclusões obtidas a partir dessa 

cúpula é de que a “proteção ambiental constitui parte integrante do processo de 

desenvolvimento, e não pode ser considerada isoladamente deste”.  

 

Um dos resultados mais importantes da Conferência do Rio (Rio-92) foi a elaboração da 

Agenda 21. Essa agenda constitui-se numa espécie de consolidação de vários relatórios, 

protocolos e tratados dentre outros documentos elaborados no âmbito da ONU durante 

décadas. Constitui-se ainda em um grande guia para facilitar a sua implementação nos 

diversos níveis de abrangência, na busca pelo desenvolvimento sustentável. Por isso é tida 

como um importante documento onde estão registrados, numa perspectiva global, os 

problemas da humanidade e as medidas cabíveis para seu enfrentamento (BARBIERI, 2009).  

 

Além da Agenda 21, foram elaborados documentos importantes como o Convênio sobre a 

Diversidade Biológica (CDB); o Convênio sobre Mudanças Climáticas; Princípios para a 

gestão sustentável das Florestas, a Carta da Terra e a Declaração do Rio de Janeiro sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (reafirma a Declaração de Estocolmo). Foi criada ainda a 

Comissão sobre o Desenvolvimento Sustentável – CDS – após a conferência, a fim de 

assegurar a implementação das propostas da Rio 92. Essa Comissão constituiu-se em um 

Órgão Central que foi responsável pela organização da Cúpula Mundial de Desenvolvimento 
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Sustentável, a ‘Rio+10’, que aconteceu em Johanesburgo na África do Sul em 2002 (DIAS, 

2006). 

 

Lago (2006) ressalta que a partir da Conferência do Rio vários avanços aconteceram no 

sentido de colocar em prática o que foi preconizado na Agenda 21. Avanços nas áreas do 

conhecimento científico, progresso tecnológico e maior envolvimento do setor privado 

aconteceram ao mesmo tempo em que se fortalecia também a legislação ambiental na maior 

parte dos países que participaram dessa conferência. Entretanto, os resultados alcançados 

ficaram aquém do que era esperado.  

 

Neste contexto, ocorreu, a partir de 2003, ano seguinte à realização da Cúpula de 

Johanesburgo, o chamado Processo de Marrakesh sobre Produção e Consumo Sustentáveis, 

uma das iniciativas adotadas a partir do “Plano de Implementação de Johanesburgo”, em cujo 

documento estão indicadas as bases para ações das nações que o assinaram (MMA, 2010) . 

 

Tal documento fora elaborado para que o conceito de Produção e Consumo Sustentável (PCS) 

tivesse condições de aplicação prática e procedimentos sólidos. Cada país participante e 

membro das Nações Unidas foi solicitado a elaborar seu plano de ação que deveria ser 

compartilhado com os outros países, em nível mundial, de modo a gerar subsídios para a 

construção do “Global Framework for Action on SCP”(Marco Global para Ação em PCS) 

(MMA, 2010). 

 

O Brasil adere ao Processo Marrakesh apenas em 2007, assumindo o compromisso de 

elaborar um Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS). Em 2010 o 

Ministério do Meio Ambiente deu publicidade ao referido Plano de Ação, cujo ciclo de 

implementação vigorou entre 2011-2014 (MMA, 2010).  

 

Esse plano tem como missão fomentar as políticas, programas e ações de consumo e produção 

sustentáveis no país, quais devem estar centrados na ampliação de soluções para os problemas 

socioambientais em consonância com as políticas nacionais, de modo a proporcionar a 

erradicação da miséria, a redução da emissão de gases estufa e a promoção o desenvolvimento 

sustentável, além de outros compromissos internacionais que o país assumiu principalmente 

no que tange às diretrizes do Processo Marrakesh (MMA, 2010). 
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Entende-se por ‘Produção Sustentável’ a “incorporação, ao longo de todo o ciclo de vida de 

bens e serviços, das melhores alternativas possíveis para minimizar custos ambientais e 

sociais”. É sabido que a abordagem preventiva proporciona uma redução de riscos à saúde 

humana e ao meio ambiente que determinada atividade possa proporcionar. Tal abordagem 

tende a promover uma melhoria na competitividade das empresas. Do ponto de vista global, a 

produção sustentável deve considerar a finitude dos recursos naturais e da capacidade do meio 

ambiente em absorver os impactos das atividades humanas (MMA, 2011). 

 

A partir do PPCS entende-se a relação de influência e recíproca dependência que existe entre 

a produção e o consumo. Através do design (estética) e do marketing dos produtos, a 

produção afeta diretamente o consumo. Entretanto, a partir do momento em que a escolha dos 

consumidores tem influência direta na decisão dos fabricantes, o consumo passa a afetar 

diretamente a produção (PEREIRA, 2012).  

 

A metodologia de P+L é considerada como um dos instrumentos de ação prática para 

implementação do PPCS, dentro das ações que abrangem o sistema produtivo. Constam 

também os princípios da Ecoeficiência, as normas técnicas – como a Série ISO e as Normas 

ABNT – e a legislações específicas como Política Nacional de Meio Ambiente e as 

Resoluções do CONAMA (MMA, 2011).  

 

Pereira (2012) ressalta que os ministérios e órgãos privados incentivam um processo 

produtivo mais limpo, no entanto, o país ainda não possui políticas específicas que incentivem 

a adoção de P+L. As políticas atuais do governo “dão indicativos para”/ “apostam” apenas na 

sua adoção e implementação de forma voluntária. Percebe-se, portanto, que não há uma 

sintonia clara entre as ações governamentais e os anseios e necessidades do mercado.  

 

Com a aplicação da metodologia de P+L é possível a economia de recursos naturais através 

do aumento da eficiência de processos, ou seja, utilizando o máximo possível da matéria 

prima extraída, o mínimo de água e energia, postergando dessa maneira, o processo de 

exaustão de recursos naturais. Dessa forma, é possível que as gerações futuras também 

satisfaçam suas necessidades básicas de sobrevivência.  Esses são alguns exemplos de como a 

P+L pode contribuir para o desenvolvimento econômico mais sustentável.  
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2.1 – Contextualização da metodologia de P+L: das técnicas de ‘fim – de – 

tubo’ à P+L 

 

 

A partir das conferências realizadas entre as décadas de 70 e 80, foram criados órgãos de 

monitoramento e controle da poluição, e ainda legislações ambientais que tratam 

especificamente sobre a temática. Houve atenção também para a necessidade do 

licenciamento e da fiscalização das atividades industriais, sobretudo daquelas altamente 

poluidoras.   

 

Como consequência, as indústrias se viram na necessidade de adotar sistemas para controle da 

poluição atmosférica e para o tratamento dos diversos tipos de resíduos líquidos e sólidos 

resultantes de suas atividades, a fim de reduzi-los ou transformá-los antes de serem 

descartados ao final do processo. São as chamadas tecnologias fim-de-tubo ou end-of-pipe. 

Entretanto, não era observado a origem de tais resíduos (VILELA JUNIOR e 

DEMAJOROVIC, 2006).  

 

Tais sistemas, no entanto, foram se tornando ineficientes do ponto de vista da manutenção da 

qualidade ambiental e da minimização dos impactos ambientais negativos decorrentes do uso 

cada vez mais intensivo dos recursos naturais.  

 

É válido destacar que as técnicas de fim-de-tubo agregam etapas ao final do processo 

produtivo. De um modo geral, elas contribuem para aumentar a demanda por recursos 

naturais, e não a sua redução. Externalizam o impacto ambiental tendo em vista a necessidade 

de disposição final dos resíduos em detrimento de sua não geração, o que contribui para 

elevar os custos das atividades produtivas.  

 

A necessidade de técnicas de tratamento cada vez mais eficazes; a crescente demanda por 

áreas de disposição final de resíduos (cada vez mais inviáveis do ponto de vista econômico, 

dado ao crescente custo de disposição) e uma maior conscientização da necessidade de 

redução do uso de recursos naturais, fizeram com que surgissem novos modelos de produção. 

Esses propõem evitar o uso intensivo dos recursos naturais, a partir da maximização do seu 
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aproveitamento e, dessa maneira, minimizar e até evitar a geração de resíduos durante o 

processo.   

 

Tornou-se evidente, portanto, que os resíduos, sejam eles sólidos, líquidos e/ou gasosos, não 

são intrínsecos aos processos produtivos, mas demonstram uma deficiência destes, 

representando perda de recursos financeiros para o empreendimento. O aproveitamento mais 

eficaz das matérias primas e insumos implica em ganhos econômicos e ambientais, sendo esse 

último pela própria redução dos resíduos gerados (MARINHO, 2001 e MASSOTE, 2010). 

 

Dentre as proposições efetuadas por órgãos governamentais e Organizações Não 

Governamentais estão a adoção de técnicas de Prevenção da Poluição, Produção Limpa (PL), 

Produção mais Limpa (P+L) (MARINHO, 2001). 

 

As técnicas de Prevenção da Poluição, estabelecidas pela EPA em 2001, requerem a adoção 

de práticas produtivas que reduzam/eliminem as diferentes formas de poluição na fonte 

geradora, tais como aquelas que possibilitem um maior aproveitamento das matérias primas e 

insumos no processo e/ou que proporcionem a conservação dos recursos naturais. Deve-se 

destacar que essa é ainda uma estratégia que prevê a redução das perdas de tempo e energia 

(SANTOS, 2007).  

 

A metodologia de Produção Limpa (Clean Production) foi proposta pelo Greenpeace, na 

década de 80. Leva em consideração que a maior parte dos problemas ambientais – 

aquecimento global, a poluição química tóxica e a perda de biodiversidade – são decorrentes 

da intensidade e da maneira como os recursos naturais são consumidos (FURTADO, 2001).  

 

Essa metodologia prevê a adoção de técnicas capazes de utilizar apenas matérias primas 

renováveis, conservar água, energia e solo e a não utilização e formação de compostos 

químicos perigosos a fim de evitar a geração de resíduos tóxicos.  

 

De acordo com Sperandio e Donaire (2005) e Furtado (20--), a PL requer uma avaliação 

completa do produto por todo seu ciclo de vida, tanto em termos ambientais quanto sociais e 

econômicos relacionados ao uso dos recursos naturais e à geração de resíduos. Além disso, 

requer o estabelecimento de compromissos para ‘precaução’ através da não utilização de 

matérias primas provenientes de recursos não renováveis (restrição ao uso) e da não produção 
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de produtos que possam gerar algum dano ao meio ambiente. Especifica ainda critérios para a 

tecnologia limpa, reciclagem, e limita o uso de aterros sanitários, condenando também a 

incineração indiscriminada, ambos como estratégias de manejo e destinação final de resíduos.  

 

Segundo Greenpeace apud Furtado (2001), o objetivo da PL é “satisfazer as necessidades da 

sociedade por produtos ambientalmente corretos, através do uso de sistemas de energia 

eficientes e renováveis, e materiais que não ofereçam risco nem ameacem a biodiversidade 

do planeta”. 

 

O rigor imposto na proposta de PL no sentido de não permitir o uso de matérias primas que 

não sejam renováveis, a necessidade de evitar a geração de resíduos tóxicos, e, tendo em vista 

que tais exigências são praticamente impossíveis e inviáveis, fez surgir uma proposta mais 

ponderada para os sistemas produtivos. Esse novo modelo, denominado de Produção mais 

Limpa, leva em consideração que nenhum processo, por mais eficiente que seja, está isento de 

gerar o mínimo de resíduos em quaisquer de suas formas (sólidos, líquidos e/ou gasosos).  

 

A proposta de Produção mais Limpa, ou simplesmente P+L, surgiu ainda em fins da década 

de 80, elaborada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela 

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI – UNIDO) com 

o propósito de colocar em prática parte dos conceitos do “desenvolvimento sustentável” 

(PEREIRA, 2012).  

 

Segundo Barbieri (2006), a P+L foi elaborada a partir do conceito de “tecnologia limpa” onde 

o objetivo das tecnologias produtivas era alcançar três finalidades distintas e complementares: 

reduzir o lançamento de gases poluentes ao meio ambiente e reduzir a geração de resíduos e o 

consumo de recursos naturais, com destaque para os não-renováveis.  

 

A P+L requer a adoção de técnicas preventivas à geração de resíduos e poluição, em 

substituição às de tratamento e controle. Dessa forma, a P+L pode gerar ganhos financeiros e 

aumentar a competitividade entre as empresas por meio da redução dos custos inerentes à 

produção e também melhorar o bem-estar das comunidades onde a atividade industrial está 

inserida (esfera local), colaborando ainda para uma melhora numa escala global.  
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As tecnologias de fim-de-tubo e as de P+L se diferenciam em vários pontos. A P+L adota 

ações e tecnologias preventivas, busca conhecer onde são gerados os resíduos, aposta na 

prevenção de sua geração e evita processos e materiais potencialmente tóxicos. A de Fim-de-

Tubo adota ações reativas, técnicas de reparo e necessita de áreas de disposição final de 

resíduos (CNTL, 2003c). 

 

Comparando-se as metodologias de PL e P+L, vê-se que enquanto a Produção Limpa requer 

uma mudança mais radical no sistema produtivo incluindo todo o ciclo de vida do produto, a 

Produção MAIS Limpa pretende agregar uma melhoria gradativa e contínua ao processo (que 

permite limpar cada vez mais a produção), o que pode ser visto como uma estratégia para sua 

implementação em detrimento da primeira. Além disso, é válido destacar a impossibilidade de 

se obter uma produção totalmente limpa, sem qualquer tipo de resíduo ou dano ao meio 

ambiente.  

 

A metodologia de P+L, assim como outros conceitos que abrangem aspectos preventivos, 

contribui para um modelo de desenvolvimento que coloque em harmonia interesses 

econômicos e aspectos ambientais. Por ser um modelo menos predatório, devido à economia 

de recursos naturais, contribui de maneira positiva para a preservação do meio ambiente, para 

a redução da poluição e dos impactos negativos de uma atividade (VILELA JUNIOR e 

DEMAJOROVIC, 2006). 

 

É perceptível que as propostas aqui apresentadas (PP, PL e P+L) têm como finalidade 

promover um desenvolvimento econômico que seja mais sustentável, levando-se em 

consideração aspectos sociais e ambientais. Para tanto, utilizam de métodos baseados na 

prevenção de perdas, na redução do consumo de materiais e energia (otimização do uso), na 

redução do emprego de tratamentos de ‘fim de tubo’ e na redução da poluição.  

 

Dentre elas, o UNIDO/UNEP (2003) considera a “P+L” como a metodologia mais adequada 

aos países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, por oferecer oportunidades aos 

diversos setores industriais de desenvolver sistemas de produção com enfoques preventivos, 

no que tange aos aspectos ambientais, considerando que ainda será realizada a maior parte dos 

investimentos em produção de tecnologias.  
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Como meio de se fazer praticar os conceitos de P+L, a UNIDO em conjunto com a 

UNEP/IEPAC (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Centro de 

Atividades do Programa de Meio Ambiente em Paris) criou, a partir de 1994, os chamados 

Centros Nacionais de Produção mais Limpa (NCPC) em diversos países interessados em 

difundir a metodologia de P+L. A UNIDO é a agência executiva (desse projeto) e a UNEP 

responsável pelo fornecimento de guias estratégicos de meio ambiente e o suporte profissional 

a esses centros. A assessoria técnica aos NCPCs ficou a cargo de centros de pesquisa e 

universidades (CNTL, 2003c). 

 

Esses centros de P+L ficaram responsáveis por levar o novo modelo de produção e as 

informações existentes em âmbito mundial, no idioma de cada país, a cerca das inovações 

aplicadas a mecanismos de P+L, às diversas organizações empresariais (CNTL, 2003c). 

Segundo dados da Rede Brasileira de Produção mais Limpa publicados em 2009, existiam 

cerca de 20 centros espalhados por diversos países, até aquele ano, os quais deram origem à 

Rede Internacional de Produção mais Limpa. 

 

No Brasil, foi criado em julho de 1995, junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

do Rio Grande do Sul – SENAI/RS, o Centro Nacional de Tecnologias Limpas – CNTL 

(CNTL, 2003a). A partir da criação desse primeiro centro, o Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) possibilitou a criação de Núcleos de Produção 

mais Limpa em vários Estados brasileiros formando a Rede Brasileira de Produção mais 

Limpa. Participaram também da parceria para a formação dessa Rede a Confederação 

Nacional das Indústrias (CNI), as Federações Industriais dos Estados, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Nordeste do Brasil, a 

Financiadores de Estudos e Projetos (FINEP) e o Serviço de Apoio à Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), além do CEBDS e do próprio CNTL/RS já criado (PEREIRA, 2012).  

 

A Rede Brasileira de P+L teve como objetivos: reduzir/minimizar os impactos ambientais 

negativos das atividades; difundir as práticas de P+L; fortificar as ações conjuntas entre 

aspectos de qualidade ambiental, saúde e segurança ocupacionais; promover pesquisa, 

desenvolvimento e transferência de tecnologias mais limpas e, por fim, criar um banco de 

dados e informações de experiências dos integrantes dessa Rede (PEREIRA, 2012). 
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Segundo Pereira (2012), essa rede buscou fortalecer as práticas de P+L e encorajar as 

empresas a serem mais competitivas, inovadoras e ambientalmente responsáveis através da 

união de forças, da troca de experiências e do desenvolvimento de sistemas conjuntos. 

Entretanto, apesar dos feitos alcançados, como exemplo a publicação em 2003 do “Guia de 

Produção mais Limpa – faça você mesmo” com orientações para que o próprio empreendedor 

implante em sua empresa as práticas de P+L e de sua grande importância, a Rede Brasileira 

de P+L teve suas atividades encerradas em 2009.  

 

No âmbito do Estado de Minas Gerais, foi criado em 2005 o Fórum Mineiro de Produção 

mais Limpa. O principal objetivo desse Fórum é o apoio, fomento e divulgação de métodos 

que permitam a inclusão de práticas de P+L nas atividades econômicas, dar sua contribuição 

ao uso racional dos recursos naturais assim como ao desenvolvimento econômico e social do 

Estado de Minas Gerais (SEMAD). 

 

Tal fórum foi criado para atender à demanda do Ministério do Meio Ambiente, sendo 

resultado de uma parceria entre o Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SISEMA), através da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), e a Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), o Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais (BDMG), o Conselho Regional de Química (CRQ/MG), a Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, o Centro de Desenvolvimento em Tecnologia 

Nuclear (CDTN), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e empresas do setor 

privado (SEMAD). 

 

As atividades desse fórum também preveem modificações nos padrões de produção e 

consumo, considerando-se o ciclo de vida dos produtos e ainda a compreensão de que a 

qualidade de vida do homem não é consequência de seu padrão de consumo. 

 

 

 2.2 Benefícios de um programa de P+L 
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Conforme apontado pelo CNTL, a implementação da metodologia de Produção mais Limpa 

em um empreendimento ou atividade proporciona os mais diversos benefícios dentre os quais 

podem ser citados:  

 

� Redução de custos inerentes ao processo;  

� Aumento da eficiência;  

� Maior competitividade no mercado (possibilitada pela redução dos custos de 

produção);  

� Adequação dos produtores aos padrões ambientais previstos na legislação reduzindo, 

dessa forma, as infrações; 

� Melhoria das condições de saúde e segurança no trabalho; 

� Contribui para a conscientização ambiental dos funcionários e empreendedores;  

� Melhoria da imagem da empresa perante aos seus fornecedores, clientes e ao poder 

público. Isso implica ainda na ampliação dos mercados e numa maior acessibilidade 

às linhas de financiamento. 

 

Alguns têm relação direta com os processos produtivos e produtos, dentre os principais 

destacam-se: 

 

� Redução do consumo de matérias primas e insumos, como água e energia; 

� Redução de resíduos e emissões líquidas e atmosféricas; 

� Reutilização de resíduos de processo; 

� Reciclagem dos resíduos (externa); 

� Redução dos desperdícios – Ecodesign; 

� Utilização de materiais recicláveis na produção de novos produtos; 

� Redução de custo final e, 

� Redução de riscos. 

 

Apesar dos benefícios citados que podem ser proporcionados por um programa de P+L, 

existem barreiras que dificultam ou impedem a implementação efetiva desse programa.   

 

 

2.3 Barreiras à implementação de um programa de P+L 
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Neste item serão apresentadas algumas das principais barreiras existentes que podem impedir 

ou dificultar a implementação do programa ou metodologia de Produção mais Limpa, 

reconhecidas e identificadas pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas. Essas barreiras ou 

empecilhos devem ser identificados durante a fase de planejamento e organização do 

Programa de P+L, permitindo à equipe a busca por soluções de maneira a garantir o pleno 

desenvolvimento do programa. 

 

Tais barreiras podem ser agrupadas e classificadas em Econômicas, Sistêmicas, 

organizacionais, Técnicas, Comportamentais, Governamentais, entre outras. O CNTL (2003a, 

2003b) exemplifica cada grupo desses, conforme apontado nos itens 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6 e 2.3.7.  

 

2.3.1 Barreiras Econômicas 

 

Dentre as barreiras classificadas como econômicas, pode-se citar: 

 

� Excesso de oferta (ilusório) dos recursos naturais, muitas vezes a preços baixos, 

provocando desestímulo à adoção de medidas que proporcionem redução dos 

resíduos e economia de matérias primas e insumos; 

� Desconsideração dos custos ambientais na análise econômica das medidas de 

minimização dos resíduos, proporcionando uma dificuldade em aceitar tais medidas; 

� Falta de recursos financeiros por parte do empreendedor, em especial no que se 

refere ao micro e pequeno empresário, dificultando a implementação das opções 

mais caras, que demandam maior volume de recursos financeiros; 

� A falta de linhas de financiamento disponíveis para tecnologias (mais) limpas, 

levando à priorização de critérios de investimento de curto prazo; 

� Falta de incentivos fiscais relacionados diretamente ao desempenho ambiental da 

atividade e, 

� Planejamento inadequado dos investimentos em minimização de resíduos, o que 

pode levar a um beneficio econômico e ambiental abaixo do previsto. 

 

2.3.2 Barreiras Sistêmicas 
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Dentre as barreiras sistêmicas pode-se citar: 

 

� Sistema de gerenciamento inadequado ou ineficiente; 

� Falta de treinamento adequado – capacitação profissional – das pessoas envolvidas 

na atividade – funcionários – provocando sua restrição às habilidades e ao 

entendimento dos novos contextos nos quais estarão envolvidos, tais como os 

relativos à minimização de resíduos e emissões e à economia de matérias-primas; 

� Falhas na documentação ambiental, que podem ser resultantes da falta de 

comprometimento dos funcionários (equipe do programa) em preencher tabelas e 

registrar diariamente as entradas e saídas de materiais, insumos e resíduos, por ser e 

considerarem esse um procedimento trabalhoso e que demanda tempo, 

comprometimento e esforço da coleta dos dados, entre outras. 

 

2.3.3 Barreiras Organizacionais 

 

No que tange às barreiras organizacionais pode-se citar: 

 

� A falta de liderança para questões ambientais dentro da empresa; 

� Falta de envolvimento efetivo dos funcionários nas atividades relacionadas à gestão 

ambiental; 

� Ênfase excessiva dada ao quantitativo na produção, enquanto é dada pouca atenção à 

minimização dos problemas ambientais; 

� Pouca abrangência das  ações ambientais dentro da empresa; 

� Falta de reconhecimento do desempenho dos funcionários nas atividades da empresa 

e, 

� Concentração do poder de decisão, reduzindo o envolvimento da equipe do 

programa, entre outros.   

 

2.3.4 Barreiras Técnicas  

 

Com relação às barreiras técnicas destacam-se: 
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� Falta de equipamentos e de infraestrutura que auxiliem na coleta de dados 

necessários ao bom desenvolvimento do programa de P+L; 

� Acesso limitado às informações técnicas adequadas à atividade e/ou 

empreendimento, assim como a falta de conhecimento ou reconhecimento da 

capacidade de entendimento e aprendizado de tais técnicas pelos funcionários. 

Destaca-se  também a falta de conhecimento de casos bem sucedidos relacionados à 

minimização de resíduos;  

� A realização apenas de ações de manutenção rotineiras, faltando as manutenções 

preventivas; 

� Em alguns casos as tecnologias são limitadas, no que tange aos equipamentos usados 

nos processos produtivos podendo, muitas vezes, ocorrer a utilização de 

equipamentos adaptados improvisadamente para o desenvolvimento de determinada 

atividade, não sendo fabricados originalmente para aquele fim e, 

� Falta de pessoal técnico, em número limitado ou mesmo indisponível para atuar e 

guiar o desenvolvimento do programa de P+L. 

 

2.3.5 Barreiras Comportamentais  

 

Dentre as barreiras relativas ao comportamento do pessoal envolvido no desenvolvimento do 

programa de P+L, pode-se citar: 

 

� Inexistência de uma cultura da empresa em atuar baseada nas “melhores práticas 

operacionais”; 

� Resistência à mudança, em adotar novas práticas; 

� O medo de cometer erros, o que impede os funcionários de implantar programas de 

gerenciamento de resíduos, ou as ideias para melhorias que tenham selecionado; 

� Muitas vezes os funcionários só realizam suas atividades para ter e manter o 

emprego, sem comprometer-se com o desempenho ambiental da empresa (melhoria 

dele) e ao mesmo tempo não percebe que essa melhoria será boa para si mesmo.  

 

2.3.6 Barreiras Governamentais  
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� Ainda existe uma ênfase muito grande na adoção de técnicas de tratamento e 

disposição final dos resíduos, as chamadas técnicas de “fim-de-tubo”, em detrimento 

das medidas preventivas, por parte das autoridades governamentais e também do 

empresariado; 

� Falta de incentivos para adoção de medidas de minimização de resíduos e, 

� Mudanças constantes e repentinas nas políticas do empreendimento. 

 

2.3.7 Outras barreiras 

 

Além de todas as barreiras citadas, dificuldades para um pleno desenvolvimento do programa 

de produção mais limpa podem surgir devido: 

 

� À falta de apoio institucional, como exemplo de instituições de ensino e pesquisa, 

principalmente no que se refere às pesquisas tecnológicas que se fizerem necessárias, 

� À falta de atuação da sociedade, quando essa poderia exigir ou pressionar a empresa 

para adotar técnicas preventivas de poluição e,  

� À limitação do espaço físico da empresa, dificultando a implantação de outros 

equipamentos e/ou implementação de medidas de minimização de resíduos e 

emissões.   
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3. A METODOLOGIA DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA E SUAS ETAP AS 

 

 

Das definições de P+L elaboradas e publicadas na literatura, a que mais se popularizou é a 

proposta pelo PNUMA que diz: produção mais limpa é a aplicação continuada de uma 

estratégia ambiental preventiva e integrada a processos, produtos e serviços, visando aumentar 

a eficiência e evitar ou reduzir os riscos (danos) aos seres humanos e ao meio ambiente 

(CETESB; PNUMA, 2004). 

 

Aos processos produtivos, ela colabora para a conservação das matérias primas e insumos, 

incluindo água e energia, na eliminação do uso de materiais tóxicos, assim como na 

toxicidade dos resíduos e das emissões gasosas e líquidas. No que tange aos produtos, a P+L 

proporciona a redução dos impactos negativos desde a extração das matérias-primas até sua 

destinação final, ou seja, por todo seu ciclo de vida. E, com relação aos serviços, essa 

metodologia permite e incorpora preocupações com relação às questões ambientais no 

planejamento e entrega desses serviços (GASI e FERREIRA, 2006).  

 

Para alcançar seus objetivos, a P+L abrange aplicação de tecnologias que permitam maior 

eficiência e melhor desempenho ao processo e ainda mudanças de atitudes, as chamadas boas 

práticas operacionais. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS) destaca que o aspecto mais notável dessa metodologia está no fato dela 

proporcionar a aplicação do conhecimento e uma mudança de atitudes, indo além das 

melhorias tecnológicas (SEBRAE/CEBDS, 2010). 

 

A metodologia de P+L requer uma avaliação intensa de todo processo produtivo e, a partir 

dela, é provocado um processo de inovação dentro da empresa. É fato que a poluição de chão 

de fábrica compromete a segurança dos trabalhadores na execução de suas atividades e expõe 

a saúde dos mesmos a riscos ambientais, podendo levar a casos de adoecimento. Esses riscos 

podem ser minimizados através da adoção de práticas de P+L, o que também auxilia na 

melhoria da imagem da empresa para seus clientes, funcionários e também perante aos órgãos 

ambientais (CNTL, 2003c). 

 



24 
 

Nessa metodologia, a variável ambiental é considerada em todos os níveis da organização, 

como por exemplo, na compra de matérias-primas e insumos, no design do produto final, na 

elaboração do projeto desse produto, no pós-venda (destinação final de seus resíduos  e dele, 

tendo findada sua vida útil), demonstrando ainda a existência de relações entre as questões 

ambientais e ganhos econômicos para o empreendimento (CNTL, 2003a).  

 

Ela se caracteriza por medidas implementadas no interior da empresa que têm o objetivo de 

aumentar a eficiência do processo possibilitando a geração de mais produtos e menos 

resíduos. E, por meio dessa metodologia, é possível identificar tecnologias mais limpas que 

sejam adequadas ao processo produtivo em questão. A P+L requer em sequência adoção de 

técnicas/medidas de prevenção, redução, reuso e reciclagem, tratamento com recuperação de 

materiais e energia e de tratamento e disposição final dos resíduos (CNTL, 2003a; 

BARBIERI, 2006).  

 

A partir da implementação de um programa de P+L podem ocorrer modificações no processo 

(produtos e serviços) em diferentes níveis de aplicação ‘estratégicas’. Primeiramente (no 

Nível 1), opta-se por ações que pretendem evitar a geração de resíduos sólidos, efluentes e 

emissões atmosféricas. Essas ações visam a solução para o problema na fonte, onde foi 

gerado, podendo consistir em mudanças no próprio produto – ‘ecodesing’ – e/ou no processo 

produtivo, as quais correspondem a modificações organizacionais e o manuseio mais 

cuidadoso das matérias-primas e insumos, e/ou à substituição de matérias-primas e insumos 

tóxicos por aqueles menos ou atóxicos (CNTL, 2003a; RENSI, 2006). 

 

Em segundo (Nível 2), aqueles resíduos que não podem ser evitados, devem ser 

reaproveitados, total ou parcialmente, dentro do próprio processo ou em outro também da 

própria empresa. E, em terceiro plano (Nível 3), opta-se pela reciclagem externa (ou 

reintegração ao ciclo biogênico – compostagem) naqueles casos em que os resíduos não 

podem ser evitados e nem reaproveitados internamente (CNTL, 2003c). A Figura 3.1 reflete 

os níveis de atuação da P+L em um processo produtivo. 
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Um programa de P+L desenvolve-se de acordo com as cinco etapas: Planejamento e 

Organização; Pré-avaliação e Diagnóstico; Avaliação de P+L; Estudos de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental e, por fim, Implementação de Opções e Plano de 

Continuidade. 

 

 

3.1 – Etapas para o desenvolvimento de um programa de P+L  

 

 

O desenvolvimento de cada uma das etapas requer a execução de determinadas tarefas, 

conforme descrito nos manuais publicados pelo Centro Nacional de Tecnologia Limpa. A 

figura 3.2 mostra de forma sintética as etapas e suas respectivas tarefas.  

 

 

 

Reuso de resíduos e 
emissões 

NÍVEL 3 

Materiais Estruturas 

Reciclagem 
Externa 

Ciclos 
Biogênicos 

NÍVEL 2 NÍVEL 1 

Reciclagem 
Interna 

Redução na Fonte 

Modificação 
no Processo 

Modificação 
no Produto 

Boas 
Práticas 

Modificação de 
Tecnologia 

Substituição de 
matérias-primas 

Produção mais 
Limpa 

Minimização de 
resíduos e emissões 

Figura 3.1: Níveis de aplicação da Produção mais Limpa 
Fonte: Adaptado de CNTL 2003c. 
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3.1.1 - 1ª Etapa: Planejamento e Organização. 

 

 

A primeira etapa da metodologia compreende a execução de 5 tarefas.  

Figura 3.2: Etapas de um programa de P+L 
Fonte: adaptado de CNTL 2003a  
 

 

VISITA TÉCNICA 

5-Identificar as 
barreiras ao programa 

2-Sensibilização dos 
funcionários 

1ª ETAPA  
Planejamento e 

Organização 

9- Balanço de material e 
energia  

14 - Análise Técnica 

 17- Seleção das opções 
viáveis 

 
15- Análise Econômica 

 

13 - Análise Preliminar 

 

1-Sensibilização dos 
empreendedores e /ou 

gerentes 

2ª ETAPA: 
Pré-avaliação e 

Diagnóstico 

3ª ETAPA: 
Avaliação da P+L 

 

6 - Elaboração de um 
fluxograma de processo 

4ª ETAPA:  
Estudo de Viabilidade 
Técnica, Econômica e 

Ambiental 

12 - Seleção das 
oportunidades de 

melhorias 

10 - Identificação das 
causas de geração de 

resíduos 

5ª ETAPA:  
Implementação e Plano 

de Continuidade 

11- Identificação de 
oportunidades de P+L 

3-Formação da equipe de 
P+L - ECOTIME 

4-Estabelecimento de 
objetivos e metas do 

programa de P+L 

16 - Análise Ambiental 

 

7- Avaliação das 
entradas e saídas 

8-Determinação dos 
focos de avaliação do 

P+L 

18 - Plano de 
Implementação de P+L 

 

19 – Implementação das 
opções de P+L 

 

20 – Monitoramento e 
Avaliação das opções 

21- Sustentação das 
oportunidades de P+L 

– Plano de 
Continuidade  
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1ª Tarefa: 

 

A primeira tarefa mostra que um bom desenvolvimento da metodologia de P+L requer 

primeiramente a sensibilização dos empreendedores e/ou gerentes, de forma a obter o 

comprometimento dos mesmos. Alguns argumentos tais como os citados por Massote (2010), 

podem auxiliar na obtenção desse comprometimento:  

 

• Que a P+L contribui para reduzir custos de produção incluindo gastos com 

controle de poluição, tratamento de resíduos de fim de processo e com cuidados 

relacionados à saúde dos trabalhadores; 

• Que a P+L melhora a eficiência dos processos produtivos e a qualidade do 

produto através da inovação industrial, colaborando ainda para aumentar a 

competitividade desses produtos; 

• Que a P+L contribui para minimizar os riscos aos trabalhadores, à comunidade 

vizinha ao empreendimento e também aos consumidores desses produtos e, dessa 

maneira, 

• Garante uma melhoria na imagem do empreendimento (por meio de registros de 

um meio ambiente mais limpo) perante aos trabalhadores, à comunidade onde está 

inserida, aos órgãos públicos e, principalmente perante o mercado consumidor, 

proporcionando benefícios sociais e econômicos. 

 

2ª Tarefa: 

 

A partir do comprometimento da gerência parte-se para a sensibilização dos funcionários do 

empreendimento a fim de obter deles o apoio na realização do trabalho. Nesse processo é 

importante mostrar aos funcionários os pontos positivos que podem ser alcançados. Como 

exemplo, a melhoria do ambiente de trabalho o que implica em torná-lo mais saudável e 

seguro.  

 

É importante também colocar que o envolvimento e a participação de cada um são essenciais 

para o desenvolvimento e sucesso do programa. Como incentivo a essa dedicação e 
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envolvimento, vale colocar a possibilidade de distribuição de bonificações. Deve-se informar 

à gerência e aos funcionários quais são os objetivos da avaliação de P+L (CEBDS, 2003). 

 

3ª Tarefa: 

 

A terceira tarefa compreende a formação da equipe de P+L, também denominada de 

ECOTIME. Esse grupo deve ser constituído por funcionários que conhecem profundamente a 

empresa, preferencialmente tendo um funcionário de cada nível hierárquico e o responsável 

de cada um de seus setores: de compras, de produção, meio ambiente, qualidade, saúde e 

segurança, de desenvolvimento de produtos, manutenção, vendas. É fundamental que tenha 

um funcionário de chão de fábrica, pois esse está diretamente envolvido com o processo 

produtivo e certamente tem profundo conhecimento, o que poderá contribuir muito para o 

sucesso do programa.  

 

Vale ressaltar que o tamanho desse ECOTIME dependerá do tamanho e da estrutura 

organizacional da empresa. Empresas de pequeno porte, por exemplo, podem ter uma equipe 

de P+L com dois ou três funcionários que atuem em várias frentes de trabalho, o que é 

suficiente para a implementação do programa (MASSOTE, 2010). 

 

Essa equipe deve ficar responsável pela implementação do programa, pela condução de suas 

atividades, quais compreendem a realização do diagnóstico, identificação das oportunidades, 

implantação das medidas de P+L, monitorar o programa e dar continuidade ao mesmo a fim 

de obter sempre a melhoria do processo produtivo. Também é responsável por informar sobre 

a metodologia aos demais colegas de trabalho.  

 

4ª Tarefa 

 

Refere-se ao estabelecimento dos objetivos e metas que se deseja atingir com a 

implementação do programa de P+L, o que poderá influenciar na orientação e definição dos 

setores nos quais esse programa será implementado efetivamente. Os objetivos e metas devem 

ser baseados nos padrões internos de produtividade, na legislação ambiental, em padrões de 

tecnologia e em dados históricos de produção, principalmente quando forem estabelecidas 

metas qualitativas.  
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Tais objetivos devem ser também elaborados de forma quantitativa servindo, então, de 

indicadores na avaliação do sucesso do programa. Essas metas quantitativas se baseiam nos 

custos de matérias-primas, mão-de-obra, manutenção, entre outros itens, na quantidade usada, 

nas emissões atmosféricas e líquidas, nos métodos e custos relativos à destinação dos resíduos 

sólidos (reciclagem interna ou externa?) e, nas consequências da atividade sobre a saúde 

humana (MASSOTE, 2010; CNTL, 2003b). 

 

Estabelecer a amplitude do programa também se faz fundamental, ou seja, deve-se determinar 

qual o seu nível de abrangência: se será aplicado em toda a empresa ou se será aplicado 

apenas ou inicialmente no setor considerado mais crítico. Salienta-se que o nível de 

abrangência pode depender ainda do porte da empresa e dos recursos disponíveis 

(CNTL,2003a). 

 

5ª Tarefa 

 

Na última tarefa dessa primeira etapa do programa, deve-se reconhecer e identificar as 

barreiras, ou seja, fatores que poderão impedir a efetiva implementação e o pleno 

desenvolvimento do programa e, a partir daí buscar as soluções pertinentes a cada caso.   

 

O CNTL indica que vários tipos de barreiras podem existir, dentre elas: barreiras econômicas, 

técnicas e organizacionais.  Como exemplo de barreiras econômicas podem-se citar o 

planejamento inadequado de investimentos que poderão ser, por exemplo, insuficientes para 

adotar medidas necessárias à minimização da geração de resíduos; a falta de recursos 

financeiros e custos com mão-de-obra. Entre as barreiras organizacionais estão o não 

envolvimento adequado dos funcionários nas atividades de minimização dos resíduos, a 

concentração do poder de decisão apenas nas mãos do dono da empresa e a alta rotatividade 

do corpo técnico. E, como barreiras técnicas, em certos casos podem acontecer a falta de 

determinado equipamento (tecnologia limitada) e até de conhecimento técnico (CNTL, 

2003a). 

 

Identificadas as barreiras, a equipe de P+L deve propor medidas que solucionem tais 

empecilhos. Para isso, deve-se conscientizar mais uma vez quanto aos benefícios que podem 

ser promovidos pelo programa, além de demonstrar que a avaliação da P+L não significa uma 
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busca aos culpados pelos problemas, mas deve sim permitir que os envolvidos no projeto 

tenham liberdade para dar sugestões de melhorias.  

 

Algumas das soluções envolvem a apresentação da P+L como desenvolvimento positivo da 

empresa; enfatizar que as oportunidades sem e/ou de baixo custo podem ser implementadas 

com facilidade e ainda, apresentar casos bem sucedidos da aplicação de P+L em outras 

empresas do mesmo setor industrial.  

 

Executada essa primeira etapa do programa, passa-se à fase de avaliação prévia e ao 

diagnóstico ambiental de processo.  

 

 

3.1.2 - 2ª Etapa: Pré-avaliação e Diagnóstico 

 

 

A segunda etapa compreende a execução de outras três tarefas do programa. O objetivo 

principal é a escolha do foco da fase de avaliação que é feita a partir da elaboração do(s) 

fluxograma(s) dos processos produtivos e da realização dos diagnósticos ambiental e de 

processo (levantamentos de dados relativos às entradas de matérias-primas e insumos e saídas 

de produtos e resíduos) preliminares.  

 

O ‘foco da P+L’ é o local ou etapa da produção onde a implementação de ações de P+L seja 

mais eficaz. É importante que as oportunidades óbvias, consideradas de baixo ou custo zero 

sejam rapidamente implementadas assim como o monitoramento das mesmas (CNTL, 2003b).  

 

Em certos casos, a pré-avaliação poderá acontecer junto à fase de Avaliação e/ou até mesmo 

se limitar a apenas uma caminhada por toda área da empresa, interna e externa. O 

monitoramento antes da implementação de qualquer oportunidade de P+L permitirá à equipe 

do programa fazer a comparação do antes com o depois (MASSOTE, 2010). 

 

6ª Tarefa  
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A sexta tarefa do programa compreende a elaboração do(s) fluxograma(s) de processo 

correspondente(s) à descrição qualitativa de todas as etapas pelas quais passam as matérias 

primas e insumos (água e energia) até formarem o produto final. Para isso, o ECOTIME deve 

conhecer bem os processos produtivos, os locais de armazenagem, os produtos utilizados e as 

instalações de disposição e tratamento de resíduos (CNTL 2003b). 

 

Esses fluxogramas podem ser elaborados em três escalas: fluxograma global, o intermediário 

e o específico. O fluxograma global permite a visualização conjunta do processo produtivo do 

empreendimento, permitindo avaliar todas as suas entradas (matérias primas e insumos 

diversos) e saídas (produtos e resíduos sólidos, líquidos e gasosos). No intermediário são 

avaliadas entradas e saídas de determinadas partes do processo global. Já o específico avalia 

apenas uma das etapas desse último (CEBDS, 2002; SILVA, 2009). Os fluxos específicos 

permitem visualizar os pontos de emissão de poluentes e onde são necessárias melhorias em 

cada etapa do processo.   

 

É fundamental coletar todas as informações que existam documentadas na empresa 

(fluxogramas, dados de monitoramento do consumo de energia, água e insumos em geral). 

Além disso, é essencial que o ECOTIME realize caminhadas (conhecer o chão de fábrica) por 

toda a empresa a fim de se familiarizar com a planta e unidades de operação. Esse 

procedimento permite obter várias informações úteis ao desenvolvimento dos trabalhos, 

inclusive identificar pessoas com conhecimentos específicos ou que tenham boas ideias, além 

de já permitir a identificação de oportunidades de P+L (CNTL, 2003b). 

 

7ª Tarefa  

 

Elaborados os fluxogramas de processo, é possível proceder à avaliação das entradas e saídas, 

o que corresponde à sétima tarefa do programa de P+L. Nessa avaliação observa-se, com base 

no senso comum (estimativa bruta) e não em cálculos, se as quantidades que entram, em 

matérias primas e insumos, resultam em quantidades razoavelmente equivalentes de saídas 

(produtos finais).  Ao observar quanto das entradas, incluindo materiais auxiliares, é 

convertido em produtos e resíduos, pode-se determinar se um processo é ou não eficiente. Isso 

será efetivamente verificado, utilizando-se de cálculos, na etapa de Avaliação.  
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A realização desse tipo de estimativa para as quantidades de matérias primas e insumos 

(incluindo água e energia) consumidos, dos produtos, subprodutos e resíduos (sólidos, 

efluentes líquidos e atmosféricos) produzidos por cada etapa/unidade do processo produtivo, 

permite a determinação e escolha do foco da avaliação de P+L.  

 

Feito o esboço do(s) fluxograma(s) de processo, a equipe responsável pelo programa deverá 

efetuar o levantamento dos dados quantitativos de produção e da situação ambiental da 

empresa, utilizando dados já disponíveis no empreendimento. Deverão ser quantificados todos 

os materiais de entrada – como matérias-primas, água, energia e outros insumos – e tudo que 

sai, em forma de produtos, sub-produtos, resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões 

atmosféricas. Deverão ser levantados também dados referentes à estocagem, 

acondicionamento e armazenamento. 

 

A partir dessa análise é possível obter dados fundamentais para a formulação de estratégias 

que minimizem a geração de todos os tipos de resíduos, emissões e efluentes. Elaborado(s) 

o(s) fluxograma(s) de processo, são determinados os métodos que serão utilizados para 

identificar e quantificar os fluxos de massa e energia em cada uma das etapas do(s) 

processo(s) produtivo(s).   

 

8ª Tarefa:  

 

Obtidas as informações do diagnóstico ambiental e de processo, procede-se a seleção do foco 

de avaliação (foco de trabalho), ou seja, onde é prioridade a intervenção com práticas de P+L, 

que é determinado levando-se em consideração as regulamentações legais, as quantidades de 

resíduos gerados, a toxicidade desses resíduos e os custos envolvidos em determinada 

modificação e/ou regulamentação. Segundo o CNTL (2003a) os processos de regulamentação 

legal têm prioridade no que se refere à escolha do foco do trabalho.  

 

Ainda segundo o CNTL (2003a), o melhor foco da P+L é aquele onde existam grandes perdas 

econômicas, onde seja grande a geração de resíduos e emissões, que gerem várias 

oportunidades óbvias de P+L e que seja aceito por todas as pessoas envolvidas nas decisões e 

no setor/fase/etapa do processo produtivo onde essa oportunidade tenha sido identificada.  
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Vale ressaltar a importância do registro das informações coletadas durante a fase de pré-

avaliação uma vez que tais informações se tornam um pré-requisito para a avaliação, sendo 

extremamente importantes para a comparação do antes com o depois da implementação das 

oportunidades de P+L, podendo auxiliar muito na próxima vez que uma avaliação de P+L for 

conduzida.   

 

Determinado o foco do trabalho, segue-se à terceira etapa do programa.  

 

 

3.1.3 - 3ª Etapa: Avaliação da P+L 

 

 

Essa etapa compreende a realização de outras 4 tarefas do programa. Nela são elaborados os 

balanços de massa e energia e, a partir deles, deve-se observar e avaliar minuciosamente as 

origens e os motivos da geração de resíduos e emissões. Procedida tal avaliação, um conjunto 

de opções de melhorias deve ser elaborado. Elas devem ser listadas estabelecendo uma ordem 

de prioridade, ou seja, dando preferência àquelas mais fáceis de serem implementadas. Essas 

devem estar no “topo” da lista enquanto que aquelas que necessitarem de análises mais 

detalhadas devem compor o final da lista.  

 

9ª Tarefa 

 

Primeiramente, deve-se realizar um levantamento mais detalhado dos dados quantitativos de 

entradas e saídas nas fases/etapas do processo escolhidas como prioridade para a avaliação 

durante a segunda etapa do programa de P+L. Os itens avaliados são os mesmos do 

diagnóstico ambiental e de processo. Originam-se então os balanços de material e energia, o 

que permite uma compreensão com mais detalhes das fontes e causas da geração de resíduos e 

emissões. Dessa maneira, é possível a elaboração de um grupo mais abrangente de 

oportunidades de P+L. O balanço de material é a principal tarefa (centro) da avaliação de 

P+L.  

 

10ª Tarefa  
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Tendo os dados do levantamento quantitativo e realizado o balanço de material, o ECOTIME 

deve identificar as causas da geração de resíduos, primeiramente, naquela etapa selecionada 

como foco da avaliação. Segundo o CNTL, os principais fatores que dão origem aos resíduos 

e emissões são de ordem operacional, relativos a matérias primas, ao capital e ainda causas 

relacionadas aos produtos, aos recursos humanos, aos fornecedores e ao processo (know-

how).    

 

Com relação aos fatores operacionais tem-se o fato dos consumos de água e energia não 

serem conferidos, o acionamento sem necessidade e/ou a sobrecarga dos equipamentos, a falta 

de manutenção preventiva, falta de informações técnicas e algumas vezes, existência de 

etapas desnecessárias no processo.  

 

Com relação às matérias primas tem-se o uso daquelas de baixo custo, mas com qualidade 

indesejada, a falta de eficiência no suprimento e de especificações de qualidade, 

armazenagem dos insumos e matérias-primas de forma inadequada e ainda, a existência de 

um sistema de gerenciamento de compras inadequado. 

 

No que tange aos produtos, destacam-se a inadequada proporção entre resíduos e produtos, o 

uso de matérias primas perigosas em sua composição, o uso de embalagens inadequadas, 

design impraticável e, a dificuldade de desmontá-los (quando for o caso) e reciclá-los.   

 

Vale ressaltar também quesitos relacionados ao capital, quando o foco está apenas no lucro, 

sem dar atenção à geração de resíduos e à falta do capital para investir em novas tecnologias. 

E, no que se refere aos resíduos, quando se trata de sua falta de segregação, da 

desconsideração de seu potencial de reuso nos casos pertinentes e de seu manuseio 

inadequado.  

 

No que se refere aos recursos humanos, pode-se citar a falta de qualificação dos mesmos, falta 

de segurança no exercício de suas atividades laborais, a alta pressão psicológica no trabalho, a 

exigência de qualidade e a falta de treinamento e/ou o mesmo inadequado para atender a essa 

exigência. 
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Quanto aos fornecedores, tem-se a falta de padronização dos mesmos quanto às matérias-

primas fornecidas, a ânsia pela obtenção de lucro sem preocupação com a qualidade do 

produto final.  

 

E, no que se refere ao processo, pode-se destacar o uso de tecnologias de processo 

ultrapassadas que, ao permitir o pouco aproveitamento dos materiais de entrada, levam à 

geração de alto volume de desperdícios (ineficiência de processo).  

 

11ª Tarefa                 

 

Uma vez identificadas as causas da geração de resíduos (pontos críticos do processo que 

necessitam de modificações urgentes), um conjunto de opções e melhorias pode ser 

elaborado. As modificações com base em ações de P+L podem acontecer em três diferentes 

níveis. No primeiro deles, Nível 1, ocorrem as ações prioritárias, aquelas que abrangem 

medidas que têm como base a prevenção, que vão eliminar ou minimizar a geração de 

resíduos, efluentes e emissões na fonte geradora. Essas opções podem incluir modificações no 

processo produtivo e/ou no próprio produto.  

 

Nas ‘modificações de processo’ estão incluídas modificações e/ou substituições de matérias 

primas e materiais auxiliares, de maneira que possa ser evitada a geração de resíduos 

perigosos ou tóxicos no durante o processo. Incluem-se também mudanças de tecnologias, 

quais abrangem modificações e/ou substituição de equipamentos, de maneira a proporcionar 

as reduções de ruídos, resíduos sólidos, emissões atmosféricas e efluentes líquidos. A redução 

de emissões atmosféricas, por exemplo, pode ser obtida através da substituição de 

combustíveis poluentes (elevado teor de enxofre, por exemplo) por outros de maior eficiência 

energética e mais limpos.  

 

Dentre as ‘modificações de processo’ estão aquelas relacionadas às Boas Práticas 

Operacionais, ou seja, são mudanças relacionadas à maneira ou jeito com que algo é feito ou 

à maneira como um material/produto é transportado/manuseado. Essas últimas costumam ser, 

em geral, medidas mais simples, mais baratas e de fácil implementação. Como exemplo, 

citam-se a criação de hábitos de limpeza periódicos e/ou reorganização de seus horários; o 

manuseio mais cuidadoso das matérias primas e insumos; a prática da segregação dos resíduos 
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de forma a facilitar o reaproveitamento, reciclagem e/ou destinação final e, a maximização do 

uso da capacidade produtiva. Considera-se também como ‘boas práticas’ as alterações no 

layout, para dispor de forma mais adequada os equipamentos e assim evitar movimentações 

desnecessárias de materiais (ARAÚJO, 2002). 

 

Entre as modificações no produto estão aquelas que abrangem seu design, sua composição, 

durabilidade e até a substituição de um produto por outro, sendo que isso pode ocorrer quando 

se deixa de produzir um determinado produto devido à sua toxicidade ou a outros problemas 

ambientais (CNTL, 2003b). 

 

Em se tratando de resíduos, efluentes e emissões, quando esses não podem ser evitados, a P+L 

abrange medidas de reutilização e reciclagem internas e externas, correspondendo 

respectivamente aos Níveis 2 e 3, dentre os quais a prioridade deve ser dada às ações do nível 

2, reaproveitamento do resíduo dentro do próprio processo ou da própria empresa, fazendo 

daquele resíduo insumo ou matéria-prima de outro processo. Apenas quando as ações dos 

Níveis 1 e 2 não puderem ser utilizadas e forem descartadas é que deve-se utilizar as ações do 

Nível 3 – reciclagem externa dos resíduos ou reintegração ao ciclo biogênico, por meio da 

compostagem, por exemplo (CNTL, 200-d).      

 

Elaborado o conjunto de oportunidades de P+L com base nos níveis acima descritos, é 

realizado um processo de seleção, que compete à próxima tarefa do programa.  

 

12ª Tarefa  

 

A Décima segunda tarefa da metodologia de P+L equivale à seleção das oportunidades de 

melhorias. Nessa seleção o CNTL propõe o estabelecimento de uma ordem de prioridade 

entre as opções selecionadas onde as visivelmente “mais viáveis” para implementação sejam 

submetidas a um estudo de viabilidade.   

 

As oportunidades identificadas devem passar por um processo onde, primeiramente, são 

selecionadas e realocadas formando “pacotes coerentes”. Para isso é necessário que todas as 

ideias colocadas e que ainda estejam confusas sejam esclarecidas, que aquelas oportunidades 

duplicadas/semelhantes sejam unificadas, que elas sejam organizadas por cada unidade de 
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operação e, todas elas devem ser discutidas e analisadas de maneira que fique comprovada sua 

eficiência enquanto Oportunidades de P+L. Vale ressaltar que nenhuma opção de P+L 

selecionada deve ser descartada, a não ser que essa seja evidentemente inviável. 

 

Segundo o CNTL, resulta desse ordenamento uma lista com três grupos de oportunidades: 

aquelas agrupadas de acordo com a unidade de operação, as oportunidades que se excluem 

mutuamente e o grupo daquelas que são interdependentes. Essa listagem deverá ser submetida 

à priorização. 

 

A ordem de prioridade que se sugere estabelecer entre as opções de P+L deve estar embasada 

em sua disponibilidade, em seu efeito prático, em seu efeito ambiental que pode ser 

provocado e em sua viabilidade econômica. Aquelas obviamente viáveis, ou seja, de baixo ou 

nenhum custo, aparentemente eficientes e de fácil implantação não necessitam de análise 

rigorosa de viabilidade e, portanto, devem ser imediatamente implementadas (CNTL, 2003b). 

 

Após a fase de Avaliação das oportunidades, são efetuados estudos de viabilidade técnica, 

econômica e ambiental. Esses estudos compreendem a Quarta Fase do programa de P+L.  

 

 

3.1.4 - 4ª Etapa: Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

 

 

Nessa etapa pretende-se obter, a partir da análise de viabilidade, as opções de melhorias que 

poderão ser implantadas. Vale lembrar que as memórias de cálculo e os resultados esperados 

para cada oportunidade devem ser documentados. Tal estudo de viabilidade compreende as 

análises de viabilidade técnica, econômica e ambiental.  

 

13ª Tarefa 

 

Essa tarefa compreende a primeira análise que deve ser efetuada, a Análise Preliminar.  Tal 

análise objetiva determinar o nível de detalhes no qual cada oportunidade deve ser avaliada 

economicamente, tecnicamente e ambientalmente e, devem também ser relacionadas as 

informações que ainda serão necessárias à realização dessa avaliação. A princípio, todas as 
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oportunidades selecionadas devem passar pelos três tipos de estudos. No entanto, algumas 

oportunidades não necessitarão de análise tão abrangente, podendo ser imediatamente 

implementadas.     

 

14º Tarefa:  

 

Realizada a análise preliminar das oportunidades procede-se a Análise Técnica, que 

compreende a determinação dos impactos que a opção proposta acarretará ao processo, assim 

como da taxa de produção e da segurança no exercício da atividade. Podem ser exigidos 

também, dependendo do caso, a execução de testes laboratoriais antes da implementação da 

oportunidade.  

 

Vale considerar experiências de outras empresas com a proposta que está sendo avaliada, o 

que poderá eliminar vários testes internos e de laboratório. Essa avaliação faz-se importante 

também para determinar se a oportunidade proposta necessitará de mudanças de pessoal, 

treinamento especial para técnicos e outros funcionários ou ainda de acrescentar outras 

operações ao processo. 

 

15º Tarefa 

 

Seguida da análise técnica, realiza-se a Análise Econômica. Essa tem por objetivo avaliar o 

custo, que pode ser dividido em investimento e custo operacional, da oportunidade de P+L 

selecionada e o ganho que poderá ser obtido a partir de sua implementação. Na maioria das 

vezes esse quesito é determinante na decisão de implementar  uma oportunidade. 

 

Em muitos casos essa é a primeira análise realizada pelo empreendedor, principalmente 

naqueles em que os recursos econômicos são escassos. É importante essa avaliação para que 

seja evitado um fracasso dos resultados econômicos, o que poderá dificultar, ou até mesmo 

impedir, a implementação de oportunidades futuras (CNTL, 2003b). 

 

16ª Tarefa 
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A décima sexta tarefa se refere à Análise Ambiental. A partir dela é possível determinar quais 

serão os impactos, tanto positivos quanto negativos, que a oportunidade proporcionará ao 

meio ambiente. Tal análise é de extrema importância uma vez que a melhoria do desempenho 

ambiental do empreendimento é um dos principais objetivos da P+L. 

 

Essa avaliação pode ser desenvolvida em três níveis, segundo CNTL (2003b). No primeiro 

nível ocorre uma avaliação simples baseada na redução da toxicidade e da quantidade de 

resíduos, emissões e perdas de energia. No segundo nível ocorre uma avaliação mais profunda 

da composição de novas entradas e saídas. E, no terceiro nível é realizada uma avaliação do 

ciclo de vida dos produtos, quando há mudanças no processo ou produto, o que acontece 

apenas em casos especiais (como aqueles em que há exigência de órgãos governamentais).    

 

Massote (2010) ressalta que algumas informações importantes para realização adequada desse 

tipo de análise nos processos produtivos estão relacionadas ‘ao saber’ das alterações nas 

quantidades e toxicidade dos resíduos e emissões de poluentes (em todo ciclo de vida do 

produto); das alterações no consumo de energia; das modificações da degradabilidade dos 

resíduos e emissões, entre outras.  Efetuadas as avaliações, é realizada a seleção das opções a 

serem implementadas, o que corresponde à 17º tarefa do programa de P+L. 

 

17ª Tarefa 

 

Nessa tarefa ocorre a seleção das opções viáveis de serem implementadas. Num primeiro 

momento, será implementada a oportunidade que apresentar os melhores resultados dos 

pontos de vista técnico, econômico e ambiental, ou seja, a mais viável. Porém, tanto as opções 

viáveis quanto as não viáveis a princípio, deverão ser documentadas. Vale lembrar que 

aquelas que não forem implementadas num primeiro momento poderão ser usadas 

posteriormente, quando forem aprovadas e obtiverem os meios de financiamento necessários 

(CNTL, 2003b). 

 

Procedidas as avaliações, segue-se para a quinta e última etapa do programa de P+L  

 

 

3.1.5 - 5ª Etapa: Implementação e Plano de Continuidade 
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A etapa de implementação e da elaboração do plano de continuidade corresponde à última 

etapa do programa P+L. Nessa etapa, é (são) implementada(s) a(s) opção(ões) escolhida(s) 

como mais viável(eis), com objetivo final de obter um processo produtivo mais limpo. No 

desenvolvimento dessa etapa, executam-se as últimas 4 tarefas do programa. 

 

18ª Tarefa  

 

Corresponde à preparação de um Plano de Implementação de P+L no qual deve constar uma 

descrição do tempo necessário à realização do programa assim como os recursos financeiros e 

humanos indispensáveis para que as opções sejam implementadas. Esse plano deve começar 

com uma avaliação preliminar da implantação da metodologia. A equipe de P+L deverá 

estabelecer um cronograma para implementação do programa no empreendimento 

(MASSOTE, 2010). 

 

Segundo CNTL (2003b), esse cronograma deve esclarecer quando devem acontecer 

determinadas atividades, de quem é a responsabilidade pela execução dessas atividades, 

quando deverão surgir certos resultados, quando e por quanto tempo as modificações devem 

ser monitoradas e, por fim, mostrar quando devem ser avaliados os progressos a serem 

obtidos pela implementação das opções de P+L. 

 

19º Tarefa 

 

Elaborado o plano de implementação, passa-se à implementação das opções de P+L. O CNTL 

ressalta que na implementação das opções de P+L onde estejam envolvidas modificações ou 

compra de novos equipamentos não existem diferenças significativas de outros projetos de 

investimento. Assim, a empresa pode seguir os mesmos procedimentos usados na 

implementação de outros projetos que são: planejamento, design, aquisição e construção.  

 

Deve-se dar atenção às possíveis necessidades de treinamento da equipe de P+L e dos 

funcionários tendo em vista que a maioria das oportunidades ou modificações a serem 

inseridas no processo produtivo modificará a costumeira rotina desses funcionários. Vale 
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ressaltar que em muitos casos poderão ser inseridos novos equipamentos em substituição aos 

antigos. A não realização de treinamentos poderá comprometer o sucesso do programa de 

P+L. 

 

20ª Tarefa 

 

Implementadas as oportunidades deve-se proceder ao monitoramento e a avaliação das 

mesmas. Deve-se comparar os resultados que realmente foram obtidos com aqueles resultados 

que eram esperados, identificados nas fases de pré-avaliação e avaliação.  

 

O monitoramento da eficácia da oportunidade de P+L pode ser realizado através da 

mensuração das alterações na geração de resíduos e emissões; das alterações no consumo de 

recursos (matérias-primas, insumos incluindo água e energia) e das modificações na 

lucratividade. O aumento da lucratividade é um dos indicadores da eficiência da oportunidade 

implementada. 

 

A avaliação é realizada através de comparações entre o antes e depois, ou seja, do antes da 

implantação da oportunidade com os resultados obtidos depois de sua implantação, a fim de 

verificar se a mesma proporcionou melhorias ambientais e econômicas à atividade. O CNTL 

propõe alguns questionamentos, também podem ser chamados de indicadores do desempenho 

da P+L, que podem ser feitos no intuito de fazer essa comparação, dentre elas pode-se 

destacar:  

 

“O número de fontes de resíduos e emissões reduziu? Em quanto?”;  

“A quantidade total de resíduos e emissões decresceu? Em quanto?”; 

“O consumo de energia decresceu? Quanto?”; 

“As metas de produção mais limpa foram atingidas? Quais foram e quais não 

foram?”. Entre outras. 

 

Ao finalizar a avaliação da P+L, os materiais utilizados nessa avaliação e que foram 

relevantes devem ser adequadamente arquivados de maneira que possam ser utilizados numa 

próxima avaliação.  

 



42 
 

21º Tarefa 

 

A última tarefa do programa de P+L se refere à sustentação das atividades de P+L na 

empresa. A partir do monitoramento e avaliação das oportunidades implementadas é possível 

buscar medidas para a sustentação do programa de P+L, ou seja, buscar sempre métodos ou 

alternativas que proporcionem melhoria no desempenho ambiental do processo produtivo ou 

atividade. 

 

Vale lembrar que as atividades relacionadas ao desenvolvimento do programa de P+L devem 

ser sempre contínuas, ou seja, é necessário avaliar os resultados obtidos constantemente. A 

partir daí, identificar novas opções de P+L e proceder à revisão do programa desde a etapa 

inicial, com vistas à melhoria continua dos aspectos ambientais relacionados ao processo ou 

atividade. É importante verificar se os objetivos do programa estão de acordo com as reais 

necessidades do empreendimento e também se as mesmas colaboram para sua legalização no 

que tange às normas e legislações ambientais pertinentes. 
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4.  SISTEMA ARTESANAL DE PRODUÇÃO: CONTEXTUALIZANDO  

A ATIVIDADE ARTESANAL EM PEDRA SABÃO 

 

 

A atividade artesanal iniciou-se ainda com os povos mais primitivos que, a partir das suas 

necessidades em produzir bens que fossem úteis e que facilitassem o seu dia a dia, passaram a 

expressar a sua capacidade de criar e produzir, transformando-a em trabalho.  

 

A produção dos artefatos sempre foi e ainda é caracteristicamente realizada em oficinas 

instaladas nas casas dos artesãos de forma individual ou em cooperativas (formadas por 

pessoas que desenvolvem a mesma atividade, em uma comunidade). Àquela pessoa que 

realiza a transformação da matéria em objetos úteis dá-se o nome de artesão ou artesã, qual 

possui domínio e conhecimento de todo o processo de produção. 

 

Materiais encontrados abundantemente na natureza, e em seu ambiente de convívio, sempre 

foram bases (como matéria prima) para a confecção dos utensílios e/ou artigos de decoração. 

Dentre os mais utilizados encontram-se a madeira, as pedras, o barro, a palha, a areia, entre 

outros (LIMA et al, 2009). 

 

A forma artesanal de produzir é a atividade que antecedeu à industrial, aquela que dá origem a 

produtos em série, geralmente produzidos em grande escala (muitas unidades num reduzido 

intervalo de tempo). Mesmo com o passar do tempo e com os avanços tecnológicos no sentido 

de atender a um crescimento da demanda por bens e produtos, a atividade artesanal, pequena, 

persistiu e se alastrou pelas comunidades menos favorecidas (baixo poder aquisitivo, 

afastados de centros industriais), que buscaram transformar o produto do artesanato em sua 

fonte de renda principal ou complementar, além de contribuir para melhorias sociais dos 

locais onde são produzidos. 

 

Para tanto, utilizaram e ainda utilizam o material abundante de sua região como matéria prima 

transformando-a no produto específico, regionalizado, originado da pedra, do barro, e/ou de 

outros, cada qual característico de sua região.  Cuche (1999) destaca que o artesanato 

contribui enormemente para a formação de uma identidade local e para caracterizar a 
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identidade cultural dessa comunidade, desse povo, pelo fato de expressar suas diversas formas 

de arte.  

 

Do artesanato surgem produtos únicos, que mesmo confeccionados em vários exemplares, 

cada unidade se diferencia da outra por suas características físicas, principalmente as medidas 

externas e o peso (massa). Não são cópias idênticas uns dos outros. Isso se deve exatamente 

ao fato de serem confeccionados um a um, manualmente por todo ou quase todo processo 

e/ou com uso de ferramentas ainda consideradas rudimentares, que persistiram, com o tempo, 

sem sofrer grandes adaptações ou modificações tecnológicas. As fases puramente manuais são 

principalmente as do final do processo, tais como o acabamento no qual se inclui o polimento.   

 

Um artigo artesanal é definido por Barroso Neto (2010) como aquele produzido a partir de 

uma atividade manual que utilize ou não de meios tradicionais ou rudimentares, “com 

habilidade, destreza, apuro técnico, engenho e arte”. Ressalta-se que o elemento mais 

importante a compor e definir o produto final é o trabalho manual (direto) do artesão na peça.     

 

Freitas (2006) destaca que o fato do artesão utilizar qualquer tipo de ferramenta no processo 

não compromete o estilo proposto. Tais ferramentas são então consideradas como uma 

expansão das suas mãos, auxiliando-os a expor suas ideias transformando-as em arte. Nesse 

tipo de sistema é característica a predominância de uma tecnologia mais rudimentar, onde 

também o artesão possui um amplo e profundo conhecimento de todas as etapas produtivas. 

Para ele, o processo é completamente familiar. 

 

Outra característica desse sistema importante de se considerar é a autonomia que o artesão 

possui para controlar seu tempo e horário de trabalho. Tal fato permite que ele divida o tempo 

de trabalho na oficina com outras atividades, junto à sua família e/ou à sua comunidade.  

 

O trabalho do artesão além de ser um meio através do qual obtém seu sustento e, muitas 

vezes, de sua família, é também a forma que encontram de se expressar, se socializar e de 

demonstrar seu talento (FREITAS, 2006). 

 

É fato que ‘tradição’ e ‘inovação’ compõem, ao mesmo tempo, a essência do artesanato. 

Tradição porque é uma atividade que persiste há décadas, séculos, cujas técnicas são passadas 
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de geração para geração (pai para filho, na maioria das vezes), de pessoa para pessoa através 

do conhecimento, da convivência de perto com a atividade, informalmente, observando o 

trabalho daquele que tem mais experiência (SANTOS, 2012).  

 

Inovação pelo fato de cada peça ser única, mesmo que sejam exemplares de um modelo. Não 

há uma que seja igual à outra. Quando confeccionado em algum tipo de ‘pedra’, por exemplo, 

podem diferenciar-se na cor, nas medidas externas e até no peso. Sua inovação é retratada 

também no fato do artesão possuir a liberdade de criar novos modelos ou modificar produtos 

já existentes.  

 

Todas essas características podem ser percebidas nas atividades desenvolvidas pelas oficinas 

de artesanato em pedra sabão, objeto da presente pesquisa. É interessante notar que um 

mesmo artefato produzido por diferentes artesãos, ou diferentes oficinas/técnicas, adquire 

características únicas, específicas de cada um, aspecto esse inerente aos produtos artesanais.  

 

Barroso Neto (2010) destaca que, em geral, os artefatos artesanais podem ser agrupados em 

cinco categorias diferentes levando-se em consideração as finalidades às quais se propõem. 

Enquanto conceitual, expressam um conceito ou a cultura de um povo, comunidade, enfim 

daquele que o produz. Os lúdicos são aqueles que têm a função de entreter as pessoas de 

quaisquer idades. Já os litúrgicos são aqueles através dos quais as pessoas tendem a reafirmar 

sua fé/devoção e religiosidade.   

 

Com base nessas definições é possível dizer que, entre os artefatos em pedra sabão, os 

diversos tipos de jogos confeccionados (‘xadrez/dama’, ‘resta um’, entre outros) podem ser 

classificados como lúdicos e as imagens de santos como litúrgicos.   

 

Existem ainda outras duas categorias para classificação de artesanatos, os decorativos e os 

utilitários. A literatura coloca que o utilitário  é, em geral, aquele desenvolvido para fins de 

suprir necessidades de uma população mais carente, substituindo utensílios de mais alto valor. 

Já os decorativos são aqueles cujo intuito principal é agregar harmonia e beleza aos ambientes 

de convivência. 

 



46 
 

Entre os artefatos em pedra sabão, existem objetos que podem ser classificados nessas duas 

categorias, dependendo de sua finalidade. Na classe dos utilitários estão as panelas de pedra, 

as formas de pizza, entre outros. Ressalta-se, porém, que há anos, essas ‘panelas de pedra’ 

pertencem a cozinhas também das classes de maior poder aquisitivo, atraídas pela 

funcionalidade e características intrínsecas desses utensílios (ex: retenção do calor por mais 

tempo). Já entre os decorativos podem-se inserir as fontes, molduras de espelho, estatuetas, 

entre outros itens. 

 

No tópico 4.1, uma breve explanação é colocada a cerca do contexto histórico da atividade 

artesanal em pedra sabão na região do Município de Ouro Preto, interior do Estado de Minas 

Gerais, suas características, metodologia e seus impactos na saúde pública.  

 

 

4.1 O artesanato em pedra sabão: contexto histórico (Minas, Ouro Preto e 

Santa Rita) 

 

 

O uso da pedra sabão no interior das Minas Gerais teve início paralelamente à exploração do 

ouro (ciclo do ouro), ainda no século XVIII, com a instalação da capital da Coroa Portuguesa 

na então Vila Rica, sede da Capitania das Minas Gerais. O processo de desenvolvimento 

instalado naquela época exigiu dessa localidade uma maior autonomia em relação aos centros 

de abastecimento que ficavam distantes, fato que incentivou a diversificação das atividades 

econômicas (COSTA, 1981).  

 

Dentre as atividades desenvolvidas a partir de então, se destacam as artesanais e 

manufatureiras permitidas pela Coroa. A confecção de utensílios domésticos, tais como as 

panelas em pedra sabão é uma delas. Segundo Lima Júnior (1978), esses utensílios vieram 

substituir aqueles fabricados de ferro que tinham, naquela época, um custo elevado que os 

tornava inacessível à maior parte da população.   

 

A transformação dos blocos de pedra sabão “in natura” em artefatos e utilitários, só foi 

possível graças a características específicas como maciez e à relativa facilidade de acesso às 

jazidas situadas próximas ou na própria região. 
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A pedra sabão então utilizada era extraída de jazidas próximas à (atual) cidade de Ouro Preto, 

na região do Distrito de Santa Rita de Ouro Preto onde se encontrava em abundância, também 

nas proximidades de Mariana e de Congonhas do Campo, sendo esse um dos fatores que 

contribuíram para seu emprego inclusive na construção civil. Lima Júnior (1978) ressalta que 

“das pedreiras de Santa Rita, Cachoeira do Brumado e Congonhas do Campo foi extraída 

quase toda a pedra azulada empregada nas obras mineiras do século XVIII e em milhares de 

pequenos objetos, além de imagens, candeeiros, canecas, pratos, castiçais, lamparinas, etc”.  

Costa (2010) relata o uso desse material na construção das igrejas – como marcos, alicerces e 

vigas – e do antigo Palácio dos Governadores na cidade de Ouro Preto. Era utilizada ainda 

para canalização de água e esgoto e na manufatura de pias e chafarizes. Esses últimos ainda 

hoje são produzidos por artesãos da região.  

 

Mesmo com o fim das construções de casarios e igrejas, na época do Brasil colônia, a pedra 

sabão continuou sendo utilizada para confecção de artefatos de utilidade doméstica e 

decorativos. Além disso, passou a ser empregada nas indústrias que ainda hoje a beneficiam 

para produção do pó de talco destinado a diversos fins.  

 

O grande marco histórico da arte em pedra sabão são as obras de Antônio Francisco Lisboa, o 

“Aleijadinho”, que imprimiu seu nome na estatuária barroca e em monumentos religiosos da 

antiga capitania. Essas obras fizeram de Ouro Preto uma cidade reconhecida 

internacionalmente, contribuindo ainda para que a UNESCO a declarasse Cidade Monumento 

Mundial, já na década de 1980 (LIPPMAN et al, 2006). 

 

Tais fatos contribuíram para um grande desenvolvimento do artesanato em pedra sabão 

(utilitários e decorativos), impulsionado pelo fortalecimento do turismo na região, nas décadas 

que se seguiram, atendido através de feiras e lojas instaladas no centro histórico da cidade.  

Constitui-se, portanto, ainda hoje, como atrativo turístico do município. Além das obras 

localizadas em Ouro Preto se destacam os doze profetas expostos no (centro histórico) adro 

do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos na cidade de Congonhas, MG. (MACIEL, 2002).  

 

Esse tipo de artesanato é característico da região do Município de Ouro Preto, considerado o 

grande produtor nacional, abrangendo especialmente os distritos de Cachoeira do Campo e 

Santa Rita de Ouro Preto.  Considerando a escala municipal, a região desse último distrito, 



 

compreendendo os subdistritos e as comunidades rurais (pequenos povoados), é a maior 

produtora desses artefatos. 

 

Especificamente em Santa Rita de Ou

século XVIII onde, por volta do ano de 1734, foi construída uma Capela em honra a Santa 

Rita, com alicerces, marcos e altares 

Constituía o primeiro marc

demolida na década de 1960 para dar lugar a uma igreja maior, de construção relativamente 

moderna, que atendesse à população crescente. Pode

do mais importante marco histórico da localidade. A nova igreja não conservou as 

características da antiga capela, que pode ser visualizada na 

 

 

 

 

Até 1938 a localidade era conhecida como Santa Rita de Cássia. Naquele ano o povoado foi 

elevado à categoria de Distrito, passando a se chamar Santa Rita de Ouro Preto.

aproximadamente 23km do distrito sede do município de 

localização geográfica e a distância do distrito à sede do município. 

Figura 4.1: Antiga Capela de Santa Rita erguida no século XVIII (17
década de 1960. 
Fonte: Arquivo de Família.
 

compreendendo os subdistritos e as comunidades rurais (pequenos povoados), é a maior 

 

Especificamente em Santa Rita de Ouro Preto, o uso da pedra sabão data também do início do 

século XVIII onde, por volta do ano de 1734, foi construída uma Capela em honra a Santa 

Rita, com alicerces, marcos e altares (anjos e balaústres) esculpidos em pedra sabão. 

rimeiro marco dos trabalhos em pedra sabão do Distrito

demolida na década de 1960 para dar lugar a uma igreja maior, de construção relativamente 

moderna, que atendesse à população crescente. Pode-se dizer que esse fato provocou a perda 

nte marco histórico da localidade. A nova igreja não conservou as 

características da antiga capela, que pode ser visualizada na figura 4.1. 

Até 1938 a localidade era conhecida como Santa Rita de Cássia. Naquele ano o povoado foi 

de Distrito, passando a se chamar Santa Rita de Ouro Preto.

do distrito sede do município de Ouro Preto. 

localização geográfica e a distância do distrito à sede do município.  

Antiga Capela de Santa Rita erguida no século XVIII (1734) e demolida na 

Fonte: Arquivo de Família. 
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compreendendo os subdistritos e as comunidades rurais (pequenos povoados), é a maior 

ro Preto, o uso da pedra sabão data também do início do 

século XVIII onde, por volta do ano de 1734, foi construída uma Capela em honra a Santa 

esculpidos em pedra sabão. 

sabão do Distrito. Tal capela fora 

demolida na década de 1960 para dar lugar a uma igreja maior, de construção relativamente 

se dizer que esse fato provocou a perda 

nte marco histórico da localidade. A nova igreja não conservou as 

 

Até 1938 a localidade era conhecida como Santa Rita de Cássia. Naquele ano o povoado foi 

de Distrito, passando a se chamar Santa Rita de Ouro Preto.  Distancia-se 

 A figura 4.2 indica a 

4) e demolida na 
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4.1.1 Panorama da atividade artesanal no Distrito de Santa Rita de Ouro Preto.  

 

 

No Distrito de Santa Rita, a exploração da pedra sabão teve grande impulso a partir da década 

de 1950 quando foi instalada uma indústria para beneficiamento da matéria prima para 

produção do pó de talco. Tal produto era vendido, dependendo de suas características físicas, 

definidas em função de sua tonalidade, para fabricantes de fármacos, perfumaria, indústrias de 

produção de massa plástica, cerâmicas, tintas, inseticidas em pó, pneus, entre outras 

(Rodrigues, 2007). Atualmente, os principais clientes desse produto são os fabricantes de 

tintas e de massa plástica. Outros artigos em pedra sabão também são confeccionados por essa 

indústria, tais como panelas, formas de pizza, rechôs, frigideiras, pedras para carne, assadeiras 

e placas para revestimento.  

 

Os trabalhos com a pedra sabão sempre constituíram fundamental fonte de renda para a 

população residente no distrito. Sempre constou como um grande fator mobilizador do 

turismo na região. Vale ressaltar sua importância cultural uma vez que é uma atividade 

tradicional e, na maioria dos casos, passada de pai para filho há várias gerações. Porém, houve 

Figura 4.2: Mapa político do município de Ouro Preto. 
Fonte: Página institucional da Prefeitura Municipal de Ouro Preto – Portal do Turismo. 
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casos em que a atividade era a única opção de trabalho, sendo motivada pela facilidade de 

acesso e aquisição da matéria prima e de com ela elaborar os trabalhos.  

 

Além da indústria anteriormente citada, diversas oficinas de artesanato se encontram em todo 

o distrito, incluindo a sede e a zona rural. Em pesquisa realizada em 2013 pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto foram identificadas na zona urbana do distrito 26 

(vinte e seis) oficinas em atividade. Dados referentes ao quantitativo na zona rural ainda não 

estão disponíveis (SEMMA/PMOP, 2013). 

 

Diversos são os tipos de artefatos produzidos pelas oficinas.  Dentre eles encontram-se 

principalmente utilitários domésticos, tais como panelas, formas de pizza, e os artefatos 

decorativos como jarras/vasos, esculturas, imagens de santos, porta-retratos, relógios. São 

produzidos ainda diversos tipos de jogos como jogos de xadrez, dama, resta 1, dominó, entre 

outros. A matéria prima adquirida pelas oficinas é proveniente de jazidas (pedreiras) 

localizadas na região do referido Distrito. 

 

Esses produtos a vários anos atendem a um variado mercado que inclui desde o comércio 

local, através das lojas e feiras do próprio município, passando pelo comércio em outras 

cidades do estado de MG e de outros estados brasileiros (como RJ, SP, SC, PR e estados da 

região nordeste) chegando ainda ao mercado externo – a países como Alemanha, EUA, 

França, Itália e Canadá – (ALMEIDA, 2006; SEMMA/PMOP, 2013). 

 

Vale ressaltar que comércio dos artefatos varia durante todo o ano sendo que os períodos de 

melhores vendas são os feriados, períodos de férias e datas comemorativas, quando o fluxo de 

turistas na região é consideravelmente maior que no restante do ano.  

 

 

4.2 Características da pedra sabão: propriedades, composição química e 

usos. 

 

 

Pedra sabão é o nome popular de uma rocha denominada cientificamente de Esteatito. As 

rochas ‘esteatito’ se formaram a bilhões de anos por processos metamórficos. Com base na 
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literatura, pode-se dizer que tais processos geológicos interferiram na composição química e 

mineralógica dessas rochas. Essa composição, por sua vez, pode variar de acordo com a 

região (geográfica) em que estão localizadas e de onde são extraídas.  

 

A região do Município de Ouro Preto possui ricas jazidas de pedra-sabão. No intuito de 

identificar os processos que levaram à formação dessas rochas, pesquisadores como Roeser et 

al (1980) e Roeser et al (1987) realizaram estudos, onde também puderam averiguar as 

composições mineralógicas e químicas das mesmas.  

 

A partir desses estudos é possível dizer que os esteatitos encontrados nessa região pertencem 

geologicamente ao embasamento cristalino e, em certos casos, apresentam contato com 

quartzitos e xistos, sendo esses prováveis representantes de unidades da Série Rio das Velhas.  

 

Análises geoquímicas e petrográficas fizeram parte das referidas pesquisas. A partir delas, os 

autores constataram a presença de elementos traços como Nióbio (Ni), Zirconio (Zr) e Titânio 

(Ti) nas amostras, fato que os levou à conclusão de que os esteatitos dessa região são produtos 

de rochas ultrabásicas. Essas rochas se transformaram em serpentinitos e esses sofreram um 

processo de metamorfização, dando origem aos esteatitos. (ROESER et al 1980).  

 

Ainda com base nos mesmos estudos é possível dizer que existe uma grande variabilidade de 

formas e tamanhos entre os corpos das rochas. A estrutura é maciça e suas dimensões podem 

ir de 10 até mais de 100 metros. A largura e a latitude em que são encontrados também podem 

se diferenciar (ROESER et al 1980). 

 

Em se tratando da composição mineralógica verificou-se que os esteatitos são constituídos por 

diversos minerais sendo que, o mineral Talco é o que ocorre em maior proporção. Associados 

a ele e em menor proporção podem ser encontrados serpentina, clorita, antigorita, enstatita e, 

às vezes, magnesita, quartzo ou pirita (PINHEIRO, 1973). 

 

Segundo este mesmo autor, características da pedra sabão como dureza e cor são reflexos dos 

minerais e logo, de sua composição química. A maciez e a untuosidade ao tato encontrada nos 

blocos de pedra sabão são consequência do elevado teor do mineral Talco, seu principal 
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constituinte. Trata-se de um filossilicato de magnésio hidratado, cuja fórmula geral é 

Mg3Si4O10(OH)2. 

 

Esse mineral tem sua dureza classificada como grau 1, o mais baixo na Escala de Mohs1, 

devido à facilidade de ser riscado por outros minerais ou objetos de referência, cuja dureza 

seja conhecida (PINHEIRO, 1973). 

 

Tal propriedade permitiu o uso da pedra sabão para confecção de artefatos utilitários e 

decorativos, com poucas e rudimentares ferramentas, o que conferiu ainda a relativa 

facilidade de trabalhar com a matéria prima. 

 

Suas tonalidades também são bastante diversificadas, sendo possível encontrá-la nas 

colorações cinza-esverdeada, cinza-azulada, cinza, creme e creme avermelhado. Tais 

tonalidades são reflexo da composição mineralógica das rochas. Águas superficiais ricas em 

hidróxidos de ferro que, por ventura, se infiltrem na rocha, modificam a tonalidade dessas, 

imprimindo um tom creme avermelhado (PINHEIRO, 1973).  

 

Ainda hoje, a maior parte do esteatito explorado é destinada ao beneficiamento (moagem e 

purificação) com a finalidade de atender o mercado industrial. A menor parcela dos blocos 

explorados é destinada à confecção de artefatos decorativos e utilitários.  

 

Segundo Pontes e Almeida (2005), os principais fatores que definem a aplicabilidade final do 

esteatito beneficiado nas indústrias são a granulometria, a composição química, a mineralogia 

e a alvura desse produto. As especificações das propriedades físico-químicas variam de 

acordo com o fim industrial do mesmo. Dentre os usos mais comuns estão o emprego nas 

indústrias de cerâmica, borrachas, tintas e vernizes, papel e celulose, inseticidas, têxteis, 

cosméticos, plásticos, farmacêuticos, entre outros. Não cabe à presente pesquisa indicar as 

especificações necessárias a cada finalidade. 

 

O Departamento Nacional de Produção Mineral (1973) apud Maciel (2002) aponta que as 

principais ocorrências de jazidas de Esteatito no Brasil, estão nos Estados de Rio Grande do 

Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Pernambuco, Ceará e Minas Gerais.   

                                                           
1
 Escala de referência na dureza dos minerais 
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4.3 Confecção dos artefatos em pedra sabão  

 

 

A confecção dos artefatos em pedra sabão, em geral, inicia-se a partir da extração da matéria 

prima nas pedreiras (tipo de mineração a céu aberto). Esse processo era efetuado, até meados 

da década de 1990, sobretudo, com uso da força braçal dos garimpeiros, pois havia maior 

facilidade de acesso aos blocos por se encontrarem mais próximos à superfície.  

 

Com o passar do tempo, esse acesso foi se tornando mais difícil devido ao aprofundamento 

das jazidas na medida em que a exploração foi sendo realizada. A partir de então, tornou-se 

necessária a introdução de maquinários como escavadeiras e retroescavadeiras para auxiliar 

na extração dos blocos da pedra sabão. A mecanização do processo possibilitou uma 

exploração e o acesso mais rápido à matéria prima.   

 

O processo de confecção dos artefatos sofreu poucas modificações desde seus primórdios. 

Uma das mais significativas foi a introdução da energia elétrica que substituiu a energia 

hidráulica, antes utilizada para o funcionamento dos tornos. Esse fato permitiu também o uso 

de outros equipamentos como a ‘serra elétrica a disco’, ‘serra elétrica de fita’, o ‘torno a 

placa’, a pistola para aplicação de verniz, entre outros equipamentos.  

 

A partir da introdução desses equipamentos no processo foi possível a produção em série de 

diversos artefatos de pequeno porte (várias unidades de um mesmo produto). Vale ressaltar 

que, mesmo contando com uma produção seriada, o processo manteve a característica de ser 

artesanal, pois nenhuma unidade é produzida exatamente igual à outra. Podem variar nas 

medidas e nas tonalidades.  

 

De uma maneira geral, o processo produtivo dos artefatos em pedra sabão consiste na 

aquisição e seleção da matéria prima, na confecção dos artefatos propriamente dita, no 

acabamento e embalagem. Após a compra, o artesão seleciona os blocos a serem trabalhados 

em função dos artefatos que serão confeccionados. Nessa (1ª) fase, características como a cor 

e o tamanho dos blocos são definitivas para a escolha. 
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Selecionado o material a ser trabalhado, o artesão efetua a lavra e/ou divisões nos blocos. A 

lavra consiste na retirada manual, com auxílio de machadinhas, das impurezas externas dos 

blocos. Em algumas oficinas, nesse momento é também dado ao bloco um formato preliminar 

do artefato, no caso daqueles de maior porte cuja forma é definida por meio do torneamento. 

Em outros, as primeiras divisões e o preparo para o torneamento são feitos com auxílio da 

serra elétrica de disco.  Em se tratando dos artefatos que são elaborados principalmente por 

meio de colagem/montagem, as divisões ou cortes são efetuados, sobretudo com auxílio da 

serra elétrica.  

 

Confeccionados os artefatos, por meio de montagem – etapa que inclui a colagem – e/ou 

torneamento, passa-se à fase de acabamento. O acabamento consiste no polimento de cada 

peça com uso de lixas a seco e à base de água e ainda a posterior aplicação de verniz 

poliuretano, o qual permite o realce da cor original da pedra-sabão. Outra opção é a aplicação 

de pigmentos coloridos no caso dos artigos que forem bordados. Vale salientar ainda que 

algumas unidades podem ser deixadas ao natural, ou seja, sem aplicação de qualquer 

pigmento. Após o acabamento, os artefatos são destinados à embalagem e à posterior 

comercialização, constituindo as etapas finais do processo produtivo.   

 

É importante salientar também os impactos negativos provocados pela atividade ao meio 

ambiente físico – solo, ar e água –, decorrem, sobretudo da tecnologia e dos métodos de 

produção utilizados ainda hoje. Na figura 4.3 pode-se visualizar a poluição hídrica provocada 

pela atividade.  

  

 

Figura 4.3: Poluição hídrica provocada pela atividade. 
Fonte: Acervo da autora 
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O volume de resíduos sólidos gerados nos processos é significativo, sobretudo aqueles 

resultantes do processamento da matéria prima. Esse resíduo é composto de uma grande 

variedade de tamanhos que vão desde o pó mais fino que pode ser inalado até os pedaços mais 

grosseiros como pontas e rebarbas. No conjunto dos resíduos sólidos estão inclusos ainda 

restos de insumos (restos de lixas, de esponjas de aço) e as embalagens dos mesmos (latas de 

verniz, embalagem de esponjas de aço, de resinas).  

 

Esses resíduos são, na maioria das vezes, misturados e descartados em locais inadequados 

como terrenos baldios próximos a estradas, cursos d’água e imediações das oficinas. Há 

alguns casos em que esses resíduos são coletados pelo serviço de limpeza urbana da prefeitura 

municipal. 

 

Algumas oficinas já apontam para comercializar uma parcela do resíduo da matéria prima 

com indústrias que beneficiam a pedra sabão para produção do pó de talco. No que tange à 

parcela mais fina do resíduo, algumas oficinas fizeram adaptações introduzindo água em 

algumas etapas do processo a fim de umedecer o material e assim reduzir a emissão de poeira.  

No entanto, isso leva à geração de efluentes líquidos que são descartados nos corpos d’água 

sem qualquer tipo de tratamento prévio contribuindo, dessa forma, para a poluição e 

assoreamento desses. A disposição a céu aberto dos resíduos da matéria prima os deixa 

expostos às intempéries, o que leva ao carreamento desse material até os corpos d’água mais 

próximos, provocando a poluição e o assoreamento dos mesmos. 

 

Os equipamentos introduzidos ao processo acentuaram algumas situações de risco, 

principalmente relacionadas à saúde dos artesãos. Dentre essas situações, pode-se citar a 

ocorrência de graves acidentes de trabalho com cortes e mutilações de membros e o 

desenvolvimento de várias doenças respiratórias nas pessoas direta e indiretamente envolvidas 

na atividade. (BEZERRA, 2002)  

 

A relação do desenvolvimento de doenças respiratórias (pelos familiares dos artesãos e/ou 

vizinhos) com o exercício da atividade se dá, inclusive, pelo fato das oficinas se localizarem 

bem próximas às residências. Em sua maioria estão situadas nos fundos de quitais das casas 

dos próprios artesãos. Além disso, o uso das tecnologias supracitadas, a falta de medidas de 
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prevenção e controle eficazes para a poeira aliado ao desuso de EPI’s pelos artesãos, 

contribuem para o aparecimento dessas doenças.  

 

 

4.4 Problemas ocupacionais relacionados à atividade 

 

 

É sabido que o processo de confecção dos artefatos em pedra-sabão libera grande quantidade 

de resíduos da própria matéria prima, o que se deve em grande parte à tecnologia utilizada. A 

maior parte do material não se transforma no produto desejado. Considerável parcela desses 

resíduos é composta pela poeira eliminada na maioria das etapas do processo produtivo. Essa 

poeira possui granulometria variada que inclui desde as partículas respiráveis2 até as mais 

grosseiras que logo se depositam no solo.  

 

Pesquisas acadêmicas já foram realizadas no sentido de comprovar e estabelecer uma 

correlação entre o aparecimento de doenças respiratórias em artesãos e sua exposição à poeira 

da pedra sabão. O estudo realizado por Bezerra (2002), em seu doutoramento pela 

Universidade Federal de Minas Gerais é um exemplo. Esse foi realizado com artesãos da 

comunidade de Mata dos Palmitos, subdistrito de Ouro Preto, situada a aproximadamente 

9km do Distrito de Santa Rita de Ouro Preto, cuja sobrevivência das famílias é baseada, 

sobretudo, no artesanato em pedra sabão.  

 

No grupo de artesãos que colaboraram com a pesquisa, foram constatados casos de 

pneumoconioses que são doenças causadas pelo acúmulo de poeira nos pulmões e pela reação 

dos tecidos à sua presença (OIT, 1972 apud Bezerra, 2002). Dentre as pneumoconioses 

diagnosticadas por meio de exames clínicos destacam-se os casos de Talcose.  

 

A Talcose é uma doença que acomete os pulmões, provocada pela exposição ocupacional 

cumulativa (por vários anos), inalação e deposição de partículas respiráveis (em tamanhos de 

4,5 micrômetros (µm)) de talco nos alvéolos pulmonares. Ela pode ocorrer nas formas de 

‘talcose pura’ (poeira de talco sem contaminações), ‘talcossilicose’ (poeira de talco 

                                                           
2
 São partículas menores que 10 µm, capazes de penetrar nos alvéolos pulmonares, segundo Bezerra 2002 
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contaminada com sílica livre cristalina) e ‘talcoasbestose’ (poeira de talco contaminada com 

fibras de asbesto) (BEZERRA, 2002).  

 

Segundo a mesma autora, essa doença pode se manifestar vários anos após o início da 

exposição à poeira mesmo quando o artesão já não estiver mais exposto a ela. É caracterizada 

por uma fibrose pulmonar progressiva, irreversível e que ainda não possui um tratamento de 

cura eficaz. No entanto, vale ressaltar que medidas de prevenção e controle da poeira podem 

ser eficazes na prevenção ao surgimento desses tipos de doenças. Fazem-se, portanto, 

necessárias para preservar a saúde dos artesãos e comunidade circunvizinha. 

 

Grande quantidade de pó residual contendo partículas finas e leves se encontra depositado no 

solo das oficinas. Pela ação dos ventos volta a ficar em suspensão, contribuindo para a 

exposição dos artesãos ao particulado. Em estudo realizado na mesma comunidade já 

mencionada nesse trabalho, Lippman et al (2006) constatou que mesmo com os equipamentos 

desligados – tornos e serras – o nível de poeira em suspensão (material particulado) ainda é 

considerado muito alto, fato que também contribui para colocar em risco a saúde dos artesãos.   

 

Proti (2010), em pesquisa realizada para fins de caracterização e quantificação o particulado 

atmosférico originado da manufatura e extração da pedra sabão, identificou que a 

concentração de partículas em suspensão em oficina de artesanato do distrito de Santa Rita de 

Ouro Preto ultrapassa os limites estabelecidos pelas normatizações brasileiras, tais como a 

resolução CONAMA 1990 e a FUNASA 2002. Concluiu ainda que nesse ambiente a 

concentração de partículas menores que 10µm (aquelas que podem penetrar nos alvéolos 

pulmonares) chega a ultrapassar em mais de 10 vezes o padrão estabelecido pela Organização 

Mundial da Saúde (WHO). Comprovam-se assim os riscos aos quais os artesãos estão 

expostos.    

 

Lippman et al (2006) destaca outros tipos de problemas ocupacionais decorrentes da 

atividade. A falta de segurança dos equipamentos aliada à disposição dos mesmos no 

ambiente de trabalho eleva os riscos de ocorrerem acidentes de trabalho, aos quais o artesão é 

então vulnerável. Dentre os tipos de acidentes podem-se citar cortes, amputações de membros 

e quedas, sendo esse último ocasionado, sobretudo, pelo excesso de pó depositado no solo das 

oficinas.  
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Doenças de pele – dermatites – e distúrbios auditivos também foram constatados entre os 

artesãos da referida comunidade. Os distúrbios auditivos foram (e ainda são) provocados pelo 

excesso de ruído emitido pelos equipamentos em funcionamento, fato que se agrava pelo 

tempo de exposição (dedicado à atividade) e pelo fato dos artesãos não utilizarem os EPI’s 

adequados (abafadores).  

 

Vale destacar que, muitas vezes, eles apresentam resistência em utilizar os equipamentos de 

proteção individuais adequados (máscaras e abafadores de ruído), mesmo quando conscientes 

dos riscos de danos à própria saúde aos quais estão expostos. Em alguns casos há o uso, mas a 

armazenagem desses equipamentos é feita de forma inadequada, permitindo que os mesmos 

sujem, fato que torna seu uso posterior praticamente inviável.  

 

Outra situação a ser colocada é o aumento do risco de acidentes devido a fatores como 

desorganização do ambiente de trabalho (ferramentas e equipamentos dispostos em locais 

inadequados podendo estar camuflados pelo pó), à untuosidade característica da matéria 

prima cujos resíduos se encontram em todos os ambientes da oficina, sobretudo no solo 

deixando-o escorregadio, o que contribui para elevar o risco de quedas. Além desses, destaca-

se a precariedade das instalações elétricas, onde os equipamentos são ligados por meio de 

“gambiarras”, fato que oferece total insegurança aos artesãos que lidam com tais 

equipamentos.  

 

É importante destacar ainda problemas (riscos) ergonômicos, decorrentes das posturas 

inadequadas do artesão e dos movimentos repetitivos executados durante a elaboração de seu 

trabalho. Essas situações puderam ser observadas em visitas realizadas nas oficinas estudadas 

e também constatadas em leituras de trabalhos referenciados nessa dissertação. 

 

Tendo em vista os aspectos negativos (problemas) aqui pontuados, relacionados ao processo 

de confecção dos artefatos em pedra sabão, o presente trabalho se justifica uma vez que visa, 

a partir de um estudo do processo produtivo, identificar e propor soluções e melhorias para 

tais problemas. Pretende-se, dessa forma, oferecer melhores condições de trabalho de maneira 

que os artesãos tenham mais segurança no exercício de suas atividades, assim como poder 

viver em condições menos insalubres. Espera-se que tais melhorias possam beneficiar 
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também a população circunvizinha a partir, sobretudo, da adoção de técnicas que reduzam ou 

eliminem a geração da poeira de pedra sabão, evitando assim seus efeitos adversos.  

 

É importante também propor medidas que possibilitem um maior aproveitamento da matéria 

prima e de outros insumos. Dessa forma, a geração de resíduos poderá ser reduzida e, nos 

casos em que essa redução não ocorrer, formas de reaproveitamento tanto na própria oficina 

quanto em outros processos externos devem ser estudadas e viabilizadas. Pretende-se, 

portanto, obter melhorias nos aspectos sociais, ambientais e econômicos.  

 

O estudo foi realizado em três oficinas de artesanato em pedra sabão situadas no perímetro 

urbano do Distrito de Santa Rita de Ouro Preto e está apresentado no capítulo que segue.  
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5. APLICAÇÃO DAS ETAPAS 1, 2 E 3 DA METODOLOGIA DE P+L 

NAS OFICINAS DE ARTESANATO EM PEDRA SABÃO. 

 

 

O desenvolvimento da pesquisa foi realizado em três oficinas localizadas no perímetro urbano 

do Distrito de Santa Rita de Ouro Preto, que se dispuseram a colaborar com a autora para 

conclusão do projeto de Mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental. Todas 

elas se localizam nos quintais das casas de seus proprietários ou de familiares dos mesmos, 

fato característico da maioria das oficinas. 

 

Com base na metodologia de P+L desenvolvida pelo UNIDO/PNUMA e difundidas no país 

pelos Centros Nacionais de Tecnologias Limpas, foram realizados alguns estudos tendo em 

vista a implantação de suas técnicas nas oficinas. 

 

Em atendimento à primeira etapa (Planejamento e Organização) da pesquisa foram 

realizadas, inicialmente, visitas às oficinas a fim de conhecer o ambiente de trabalho de cada 

uma. Também, nessa oportunidade foram dadas explicações preliminares aos artesãos 

responsáveis por cada uma, sobre o estudo a ser realizado. Foi possível conhecer ainda as 

pessoas envolvidas nas atividades. 

 

Noutro momento foram dadas explicações mais detalhadas a cerca da metodologia, quando 

foram colocados exemplos de sucesso a partir de melhorias que ocorreram em 

empreendimentos nos quais tal metodologia fora implementada. Ressaltou-se que melhorias 

econômicas, ambientais e sociais podem ser obtidas com a implantação de técnicas de 

produção mais limpa, inclusive em pequenos empreendimentos. Os casos exemplificados 

ajudaram na sensibilização e comprometimento dos artesãos envolvidos na atividade, 

viabilizando a realização da pesquisa. Uma apresentação, indicada no ANEXO I, foi utilizada 

como apoio na realização do processo de sensibilização.  

 

Ainda na primeira etapa dos trabalhos foram formadas as equipes de P+L (também chamados 

de Ecotimes), coforme solicita a metodologia. A composição delas é específica a cada uma 

das oficinas e foram responsáveis pela coleta de dados e informações a respeito de todo o 

processo produtivo, por definir os objetivos básicos do estudo e as barreiras à realização do 
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trabalho. E, posteriormente, pela identificação e avaliação das oportunidades de melhorias 

assim como pela proposição das ações passíveis de implementação.  

Os objetivos do estudo, comuns às três oficinas incluíram:  

 

� propor ações para a redução da quantidade de resíduos gerados; 

� propor ações para a prevenção à geração de poluição atmosférica; 

� propor ações para a prevenção à geração da poluição hídrica; 

� propor melhorias no ambiente de trabalho de modo que as pessoas envolvidas possam 

exercer suas atividades em um ambiente mais saudável e mais seguro; 

� analisar as possibilidades de reaproveitamento dentro da própria oficina – ou do 

próprio processo de cada artigo – para aqueles resíduos que não puderem ser evitados;  

� estudar a viabilidade do emprego dos resíduos que não puderem ser reaproveitados 

dentro do processo ou da oficina, em outras empresas e o estabelecimento de parcerias 

com as mesmas; 

� incentivar o uso dos equipamentos de segurança (EPI’s) adequados à atividade, pela 

exposição a ruídos, poeira e produtos químicos. Determinar locais adequados para o 

armazenamento dos mesmos; 

� definir locais e incentivar o hábito do armazenamento adequado das ferramentas e 

insumos utilizados no processo. Dessa forma mantém-se o ambiente de trabalho mais 

organizado, possibilita o aumento da vida útil das ferramentas e insumos e evita-se 

acidentes de trabalho. 

 

Definidos os objetivos do programa, as equipes identificaram possíveis ‘barreiras’ que 

pudessem impedir a realização da pesquisa e a efetiva implementação do programa. Podem 

também afetar os resultados esperados com a realização da pesquisa e com a futura 

implementação das oportunidades de P+L. Tais barreiras comuns às três oficinas incluem:  

 

� a resistência em mudar hábitos e costumes; 

� a falta de envolvimento e comprometimento efetivos dos artesãos e auxiliares 

envolvidos em cada etapa do desenvolvimento da atividade, na realização do estudo; 

� a resistência em dispor informações relativas ao processo produtivo; 

� a falta de registros de compra de insumos, ferramentas e matéria prima e dos gastos 

periódicos (mensal, por exemplo) desses materiais, assim como das vendas realizadas. 
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Também a inexistência de dados relacionados à durabilidade desses materiais em 

relação ao tempo e à quantidade de artigos produzidos; 

� a falta de recursos financeiros para a realização das modificações na estrutura da 

oficina, para a compra de equipamentos que permitam maior economia de materiais, 

para modificações necessárias nos já existentes assim como para a instalação de 

equipamentos de controle da poluição atmosférica, pois em alguns processos existem 

etapas que devem ser obrigatoriamente realizadas a seco sendo, portanto, inevitável a 

geração de poeira; 

� a falta de equipamentos de medição mais precisos, tais como balanças de precisão 

portáteis para quantificação dos insumos, para medição do consumo de energia por 

cada equipamento e do consumo de água no processo; 

� a falta de equipamentos de medição de ruídos uma vez que, se em níveis acima dos 

limites estabelecidos pela legislação competente, se configura como impacto 

ambiental negativo da atividade, podendo provocar danos à saúde; 

� a falta de recursos financeiros, a desmotivação em investir ou até em financiar a 

compra dos equipamentos necessários, e ainda em fazer as modificações na estrutura 

física da oficina, devido às oscilações no quantitativo de vendas, à desvalorização do 

artesanato, à concorrência desleal e à incerteza de futuras melhorias de mercado.  

 

Tendo em vista a grande variedade de artefatos produzidos pelas oficinas optou-se por 

agrupá-los em duas linhas produtivas, sendo que cada uma possui um tipo de equipamento 

responsável por dar o formato principal ao artefato. De cada uma das oficinas estudou-se os 

processos de dois produtos, sendo um representando a linha que utiliza o ‘torno a placa’ 

como equipamento principal (torneamento como etapa fundamental), e o outro que tem a 

‘serra elétrica de disco’ como ferramenta base para sua modelagem (corte e montagem como 

etapas fundamentais).  

 

De modo a preservar a identidade das oficinas, optou-se por identificá-las por: “Oficina 1”, 

“Oficina 2” e “Oficina 3”. Os responsáveis por cada uma estão identificados por nomes 

fictícios, apenas com a finalidade de compor algumas etapas da metodologia, onde é 

solicitada a identificação dos proprietários das mesmas.  
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Na segunda fase da metodologia, pré-avaliação e diagnóstico, é solicitada a descrição dos 

processos produtivos, elaboração de fluxogramas, avaliação das entradas e saídas e a 

determinação do (s) foco (s) da P+L. Com relação ao foco da P+L optou-se considerar as duas 

linhas produtivas em cada uma das oficinas. Nas três oficinas constatou-se que a produção de 

quaisquer dos artefatos inicia-se a partir do momento em que o artesão faz a escolha do bloco 

‘ in natura’3 que será utilizado.  

 

É comum essa escolha acontecer com base na experiência do artesão. Os blocos são 

escolhidos levando-se em consideração características como tamanho, a geometria que facilite 

a melhor divisão e aproveitamento, uma massa aparentemente mais uniforme, sem veios ou 

“podres” (inviabilizam o aproveitamento do bloco), e ainda a tonalidade necessária ao artefato 

que for confeccionado. 

 

Durante o processo produtivo, o artesão utiliza sempre uma peça já pronta como molde, no 

intuito de conferir o design, o tamanho e também de obter a máxima uniformidade possível 

entre os itens produzidos. Para auxiliar nessa uniformidade, são utilizadas ferramentas como 

régua, trena e esquadro. À medida que efetua os cortes, o artesão busca aproveitar o máximo 

possível dos blocos, levando em consideração as técnicas que lhes são disponíveis.  

 

A pesagem dos blocos, necessária para a realização da terceira etapa da metodologia de P+L, 

foi efetuada em uma balança, cuja capacidade mínima é de 20kg e a máxima de 3000kg, 

cedida por um fornecedor da matéria prima. Já a pesagem dos artefatos foi efetuada em outra 

balança, cuja capacidade mínima é de 5g e a máxima de 15kg, cedida por uma mercearia.   

 

Destaca-se o uso indiscriminado de água limpa nas etapas de polimento. Pelo fato de não 

haver um sistema de reaproveitamento da água de processo é possível dizer que o volume de 

água utilizado é consideravelmente grande (fato observado visualmente ‘in loco’). Durante a 

maior parte do tempo em que os artefatos são polidos, o registro de saída da água permanece 

aberto. A água que abastece as oficinas é a mesma fornecida aos domicílios pelo sistema 

público. 

 

                                                           
3
 Bloco de pedra sabão com características físicas – formato irregular, tonalidades e peso diferenciados – tais 

como extraído da jazida. 
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A fim de estimar o volume de água utilizado durante o processo produtivo, com efeitos na 

realização da terceira etapa da metodologia de P+L, em cada uma das oficinas foi considerada 

a pior situação dentre as que são objeto do presente estudo. Sabendo que o polimento 

daqueles elaborados a partir do torneamento é realizado ainda durante a referida etapa, sendo 

a lixa apenas umedecida, o volume de água então utilizado não foi mensurado. Portanto, 

apenas para os artefatos elaborados a partir da serra elétrica de disco foi realizada a 

estimativa, uma vez observado visualmente que esse volume é expressivo.  

 

Durante o processo produtivo ocorre o uso de água em duas de suas etapas: no corte efetuado 

na serra elétrica de disco (na parte de baixo da serra, sem que o disco seja molhado) e no 

polimento. No primeiro caso, não foi possível fazer a estimativa do volume de água utilizado, 

devido à técnica e ao desenho do equipamento. Já no processo de polimento dos artefatos essa 

estimativa foi realizada. Para tanto, considerou-se a vazão máxima de saída da torneira 

(abertura máxima – pior cenário) e, em 1 minuto de trabalho obteve-se um volume de 9 

(quatro) litros.  Para medição foi utilizado um cronômetro e uma vasilha com graduação da 

capacidade em litros, com apoio de outra graduada em mililitros. 

 

A sequência da descrição obedece a ordem de desenvolvimento da pesquisa – Oficina 1, 

seguida das Oficinas 2 e 3. Alguns dados foram coletados por meio de entrevistas com os 

artesãos proprietários, cujo roteiro se encontra no ANEXO II. 

 

 

5.1 – OFICINA 1 

 

 

O artesão proprietário da oficina 1 iniciou suas atividades há trinta anos para auxiliar seus pais 

no sustento da família, tendo aprendido o ofício com outros artesãos da época. A facilidade de 

acesso à matéria prima e às ferramentas básicas usadas no início dos trabalhos foram fatores 

que contribuíram para o exercício das atividades nesse setor. 

 

Naquela época, segundo o artesão, o mercado para os artigos de artesanato era considerado 

bom. Era possível viver apenas com as vendas dos artefatos em pedra sabão. Atualmente a 

atividade ainda é considerada sua principal fonte de renda. No entanto, faz-se necessário o 
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exercício de outra atividade para auxiliá-lo na complementação da renda da família e na 

manutenção da oficina, pois a mesma não sobrevive apenas com as vendas dos artefatos nela 

confeccionados. Das oito pessoas envolvidas na atividade, quatro pertencem à família do 

proprietário: esposa, filha, irmãos e sobrinhos, além das outras quatro que não são familiares, 

mas que dependem diretamente da atividade. 

 

A maior parte dos artefatos confeccionados nessa oficina é dedicada ao comércio no próprio 

Estado de Minas Gerais, principalmente para os municípios de Ouro Preto, Mariana e 

Congonhas. Em geral, os períodos com datas comemorativas e ‘fim de ano’ são apontados 

como os melhores períodos de venda.   

 

Considerando fatores relacionados ao processo produtivo, o artesão ressalta que a qualidade 

da matéria prima e dos insumos é muito importante e, portanto, decisivo no ato da compra dos 

mesmos. Em se tratando especificamente da matéria prima, o artesão leva em consideração, 

tamanho dos blocos, tonalidade dos mesmos (claros e escuros devido à confecção dos “jogos 

de xadrez/dama” e “jogo da velha”), a massa que compõe o corpo do bloco, além do preço. 

Para tanto, possui mais de um fornecedor.  

 

A confecção dos artefatos é realizada, na maioria das vezes, de acordo com o ‘gosto do 

freguês’, considerando-se também as possibilidades técnicas da oficina. É possível ao cliente 

a escolha do modelo e do acabamento final que será aplicado, podendo optar entre ‘in natura’, 

‘com verniz’ ou ‘bordado’. Quando não existem encomendas, alguns artefatos são produzidos 

e armazenados para vendas posteriores.  

 

Dentre os artigos produzidos nessa oficina encontram-se: ‘Jogos de Xadrez/Dama’, ‘Jogos da 

Velha’, ‘Castiçais’, ‘Incensários’, ‘Porta-Retratos’, ‘Porta-Livro’, ‘Porta-Joias bola’, 

Copinhos, e outros. Cada um desses pode ter tamanhos variados. Exemplo: o ‘Porta-joias 

Bola’ pode ser produzido com seis ou oito centímetros de diâmetro.  

 

Considerando a metodologia utilizada para a pesquisa, a princípio foi efetuada a 

caracterização da oficina tendo como base o levantamento de dados realizado por meio de 

entrevistas com os artesãos e das visitas ao local. A partir dessas informações foi preenchido o 

Quadro 5.1, que permite um prévio conhecimento da oficina.  
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 QUADRO 5.1 – Caracterização da Oficina 1 

PARÂMETRO INFORMAÇÕES 

Nome da Empresa: Oficina 1 – Oficina de artesanato do “Mário” 

Localização: Engenho, Santa Rita de Ouro Preto. 

Número de Funcionários: 8 auxiliares 

Mercado de Atuação: 
interno/externo 

Interior de Minas Gerais – Cidades de Ouro Preto, Congonhas, 
Mariana e outras. 

Responsável: “Mário” 

Contato: - 

 

 

 

5.1.1 - 1ª Etapa: Planejamento e Organização na Oficina 1.  

 

 

As tarefas que conferem a primeira etapa do estudo são comuns às três oficinas, portanto, 

relatado anteriormente nesse capítulo.  

 

A composição do ECOTIME (ou Equipe de P+L) é específica para cada oficina. No caso da 

Oficina 1, onde trabalham artesãos e auxiliares, o ECOTIME foi constituído pelo artesão 

proprietário, por seu auxiliar que possui maior conhecimento dos processos de produção da 

maioria dos artefatos e, da consultora, mestranda em Sustentabilidade, que possui os 

conhecimentos a cerca da metodologia, capaz de orientar e auxiliar os artesãos na organização 

do Programa de P+L. O Quadro 5.2 indica a formação de Equipe de P+L para a oficina em 

questão.  

 

   QUADRO 5.2: Equipe de P+L da Oficina 1 

FUNÇÃO NOME 

Consultor (a): Mestranda em Sustentabilidade 
Socioeconômica e Ambiental – Engenheira Ambiental 

Maralise Moreira de Paula Rodrigues 

Artesãos: Proprietário e Auxiliar “Mário” e “Zé” 

 

Fonte: Adaptado do Guia de P+L, CEBDS, 2003. 

Fonte: Adaptado do Guia de P+L, CEBDS, 2003. 
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Os objetivos e barreiras identificados pelo Ecotime são coincidentes para as três oficinas, e 

foram apontados relatados nesse capítulo.  

 

 

5.1.2 – 2ª Etapa: Pré-Avaliação e Diagnóstico na Oficina 1. 

 

 

Após obter informações que permitiram um conhecimento prévio da oficina na primeira fase 

do desenvolvimento dos trabalhos, foi possível elaborar o leiaute da mesma, de maneira a 

permitir uma visualização da distribuição dos equipamentos no seu espaço físico e ter uma 

ideia de como é o fluxo durante cada um dos processos estudados. Esse leiaute (ANEXO VI) 

auxiliará na elaboração de um projeto para melhorar a distribuição desses equipamentos e o 

fluxo produtivo.  

 

Nas primeiras visitas realizadas já foi possível perceber o grande volume de resíduos que é 

gerado e que estão espalhados por toda área da oficina, resultado de vários anos de trabalho. É 

visível também grande desorganização do ambiente. A figura 5.1 mostra algumas das pilhas 

de resíduos acumulados dos processos produtivos da oficina.  

 

 

 

Pilhas de resíduos 
- Aparas 

Pilhas de resíduos – pó 
(partículas menores) 

Figura 5.1: Pilhas de resíduos na área da oficina 1.  
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A partir do leiaute alguns aspectos podem ser observados:  

 

� As pilhas de resíduos ficam espalhadas por toda a área da oficina, expostas ao tempo 

possibilitando, dessa maneira, o seu umedecimento pelas intempéries (chuva, neblina), 

o que impede um futuro reaproveitamento do pó4. Esse pó é constituído pelo resíduo 

mais fino resultante do processo da serra elétrica de disco e do torneamento. 

Dependendo da intensidade da chuva, parcela desse material exposta ao tempo é 

carreada até o corpo d’água próximo à oficina; 

 

� É considerável a distância existente entre os equipamentos utilizados na sequência do 

processo produtivo, o que torna o processo cansativo e dificultoso, além de aumentar a 

possibilidade de perda de materiais e produtos, prontos e semiprontos, devido à 

possibilidade de quedas durante o transporte desses que é realizado com auxílio de um 

‘carrinho de mão’;  

 

� A presença de pó residual da pedra sabão, caracteristicamente escorregadio, sobre o 

solo de toda a oficina é considerável e contribui para elevar as possibilidades de perdas 

de insumos e produtos, além do risco de queda dos artesãos e outras pessoas 

envolvidas na atividade (ocorrendo também a possibilidade de traumas físicos). Pode-

se dizer que o uso do ‘carrinho de mão’ contribui para amenizar as perdas; 

 

� O caminho entre um ambiente e outro onde estão instalados os equipamentos que 

compõem o sistema produtivo não possui cobertura agravando riscos de queda e 

perda, como os já mencionados nesse trabalho.  

 

Nas figuras 5.2 e 5.3 é possível visualizar a área física da oficina com destaque para a 

disposição dos equipamentos (apontados nos balões) e das pilhas de resíduos (pó e 

fragmentos maiores misturados).  

 

                                                           
4 “Atribuiu-se o nome genérico de pó àquelas partículas com diâmetro compreendido entre 1 e 1000 µm que se 
depositam por ação da gravidade, sendo considerado matéria sedimentável.” CNTL, 2003c.  
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De maneira a conhecer, entender e avaliar as técnicas de produção, a metodologia de P+L 

solicita, nessa fase, a elaboração de fluxogramas de processo para cada artigo confeccionado. 

 

No caso dessa oficina, foram descritos e analisados os processos produtivos dos ‘porta – 

retratos’, cujo principio produtivo é a montagem das chapas que foram obtidas na ‘serra 

elétrica de disco’, e dos ‘porta-joias bola’, cujo modelo é definido pelo torneamento no ‘torno 

a placa’. No decorrer do texto, os produtos serão indicados pelas abreviações ‘PR’ e ‘PJb’, 

respectivamente para ‘porta-retrato’ e ‘porta-joias bola’. 

 

A partir da descrição dos processos produtivos e da elaboração dos respectivos fluxogramas, 

foi possível compor o diagrama de entradas e saídas de cada um deles. Tal diagrama permite a 

síntese e visualização dos materiais que são utilizados, assim como de todos os produtos, 

semiprodutos e resíduos de diversos tipos resultantes de cada etapa e do processo como um 

todo.   

 

Descrição de processos  

 

Primeiramente será descrito o processo produtivo dos ‘porta-retratos’ e, na sequencia, o 

processo dos ‘porta-joias bola’.  

 

Porta-Retratos – ‘PRs’ 

Figura 5.2: Área de deposição da matéria – prima, 
resíduos e área da Serra Elétrica de Disco. 

Figura 5.3: Área de deposição de resíduos da 
Serra Elétrica de Disco. 
 

Área da serra 
elétrica de disco 

Resíduos da serra 
elétrica de disco 

Área de 
torneamento 
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Escolhida a matéria prima adequada, dá-se início à primeira fase do processo de confecção 

dos artefatos, qual correspondente à preparação dos cortes efetuada de acordo com o tamanho 

do artefato a ser produzido.  

 

O artesão mede, com auxílio de uma ‘trena’, a largura que deve ter cada corte. Nesse caso 

obteve-se 12 cm. Esse tamanho depende da medida do artigo que se pretende obter. 

Utilizando uma ‘serra à base de gasolina’ (substituiu o ‘grupião’), procede-se a divisão 

primária do bloco.   

 

Esse equipamento permite o uso de água através de uma mangueira conectada, de forma a 

reduzir a geração de poeira durante o corte. No entanto, qualquer entupimento na conexão da 

mangueira à serra reduz demasiadamente a eficiência para a qual foi proposta. No corte 

efetuado foi possível observar a geração de poeira. Como foi dividido apenas um bloco, 

notou-se pouca geração de efluente líquido. A figura 5.4 permite a visualização do processo 

de corte. Para finalizar essa divisão, o artesão utiliza uma ‘machadinha’.  

 

  

 

Os cortes gerados são levados à ‘serra elétrica de disco’ com auxílio de um ‘carrinho de 

mão’. Um dos quatro cortes é destinado à formação das chapinhas que dão forma ao porta-

retrato. Para tanto, cada um dos primeiros cortes obtidos é subdividido em chapinhas de 1 

centímetro de espessura.  

 

Figura 5.4: Divisão do bloco ‘in natura’ para confecção de ‘porta-retratos’ 

Água 
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Nesse processo de divisão da matéria prima pode-se observar a geração de resíduos de 

diversos tamanhos, desde aparas até o pó mais fino, resultante do atrito do disco de serra no 

‘corte’ de pedra sabão, que fica por certo tempo em suspensão até se depositar sobre as 

superfícies próximas. A figura 5.5 mostra esse processo de formação das chapinhas. Pode-se 

observar através das figuras 5.5 e 5.6 os resíduos que são gerados nesse processo. 

 

Durante a divisão das chapinhas laterais podem ser retirados os ‘pés’ (suporte) dos porta-

retratos, caso o comprimento das faixas iniciais permitam esse aproveitamento. Caso contrário 

e, por vezes necessário devido à quantidade requisitada, o artesão utiliza de um dos cortes 

iniciais (da primeira divisão do bloco ‘in natura’) para produzir esses ‘pés’, como foi 

presenciado pela autora durante a execução da pesquisa.  

 

  

 

 

Preparadas as chapinhas, procede-se à etapa de montagem dos porta-retratos. Inicialmente, o 

artesão une os quatro lados dando o primeiro formato a eles. Esse processo se dá sobre a mesa 

de montagem forrada com folhas de jornal. Para efetuar a união/colagem o artesão utiliza 

‘cola massa plástica’.  

 

A cola é preparada na própria oficina e tem como base a mistura do pó de pedra sabão na 

tonalidade cinza (‘talco’) com resina líquida e gotas de um catalisador (secante). O catalisador 

é utilizado para acelerar a reação que dá origem ao processo de secagem diminuindo, dessa 

Figura 5.5: Divisão em chapas de 1centimetro de 
espessura 

Figura 5.6: Resíduo (aparas) das chapinhas 
 

Geração de 
poeira 

Resíduo (aparas) do 
processo de corte 

das chapinhas  
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maneira, o tempo de trabalho. O pó de talco é comprado de uma indústria que o produz, 

localizada no mesmo Distrito. Todo o processo de montagem utiliza esse tipo de cola.   

 

Após a primeira montagem, o artesão efetua o corte das ‘chapas de fundo’ e das tirinhas que 

dão sustentação a essas chapas, a partir dos outros cortes do bloco obtidos inicialmente. Para 

se chegar às medidas necessárias, tanto das chapinhas quanto das tirinhas, o artesão efetua 

recortes, gerando as aparas que compõem o resíduo grosseiro do processo. Essas aparas, em 

geral, não são reaproveitadas na confecção dos porta-retratos, nem em outros artefatos 

elaborados por essa oficina compondo, portanto, resíduos do processo. 

 

Quando secos, o artesão retira o excesso de cola da parte interna com auxílio de uma faquinha 

(ou canivete) e retorna com todos os porta-retratos à ‘serra elétrica de disco’ para retirada do 

excesso de cola, acertar as medidas e dar o formato externo ao artefato. Tais procedimentos 

podem ser visualizados na figura 5.7. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse processo resulta como resíduos os restos de cola misturados às rebarbas e ao pó fino. 

Essa mistura pode inviabilizar o aproveitamento externo desse material, dependendo da 

finalidade ao qual for proposto. Além daqueles citados, outros resíduos são gerados, como 

restos de jornais que se encontram misturados e espalhados pelo ambiente de trabalho. 

 

Figura 5.7– Retirada do excesso de cola interno, externo e das rebarbas laterais.  
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Efetuada a montagem inicial, o artesão passa à preparação do fundo. Tendo colado as tiras de 

sustentação nas bases de fundo, após sua secagem retira-se o excesso de cola e acertam-se as 

medidas na serra (figura 5.8).  

 

  

 

Após a colagem do fundo, apenas com a mistura de resina e catalisador e sem a adição do pó 

de pedra sabão, os porta-retratos são encaminhados para o processo de ‘acabamento’. Duas 

etapas compõem esse processo.  

 

A primeira etapa é o polimento a úmido efetuado com lixas d’água (sendo utilizadas três 

gramaturas de lixa, números 80, 220 e 400, respectivamente). A maior gramatura (400) dá um 

brilho “sedoso” ao artefato, que também pode ser vendido ‘in natura’. Nesse processo 

observa-se a geração de resíduos sólidos, quais incluem restos de lixas, de efluentes líquidos 

compostos por água de processo e pó resultante do polimento (Figura 5.9).  

Figura 5.8 - Retirada do excesso de cola da base de fundo e acerto das medidas na serra elétrica. 

Excesso de 
cola 

Excesso de 
cola 
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Após o polimento e a secagem (processo natural), colam-se os pezinhos (suporte) em cada 

um. Essa colagem é realizada após o polimento para evitar perdas com a quebra desses 

suportes.  

 

A segunda etapa do acabamento é composta da aplicação de verniz ou da bordação, processos 

efetuados manualmente, que compõem o acabamento final. Esse acabamento final, em geral, 

é efetuado de acordo com a solicitação do cliente. No caso estudado, foi feita a aplicação de 

verniz com auxilio de um pincel. O verniz aplicado exala forte cheiro em função de sua 

composição química. A figura 5.10 permite a visualização do processo de acabamento com 

verniz e ainda do produto final. 

  

 

Efluentes 
líquidos  

Resíduos 
Sólidos  

Figura 5.9 - Polimento a úmido dos Porta Retratos. 

Figura 5.10 - Acabamento final: aplicação de verniz nos Porta Retratos  
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Quando destinados à comercialização, os porta-retratos são embalados em jornais “velhos” 

que são comprados em casas de materiais de construção para esse fim. Posteriormente são 

colocados em caixas de papelão ou madeira, dependendo da distância e dos meios de 

transporte que serão utilizados. 

 

O fluxograma da figura 5.11 detalha todas as informações técnicas relativas aos 

procedimentos de confecção dos porta-retratos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.11: Fluxograma do processo produtivo de Porta-Retratos 
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Elaborado o fluxograma, foi organizado o diagrama de entradas e saídas do processo 

produtivo de porta-retratos, onde é possível visualizar qualitativamente todos os materiais que 

entram em cada etapa da produção, assim como dos semiprodutos, produtos e resíduos. O 

diagrama elaborado (Figura 5.12), neste caso, é classificado como intermediário por tratar do 

processo de apenas um artefato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.12: Diagrama de entradas e saídas do processo de confecção dos Porta-Retratos (PR) 
Fonte: Dados da pesquisa.  
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‘vapores químicos’; restos 
de jornal, excessos de cola 
e Porta-Retratos montado. 
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Cortes do bloco; 
Energia elétrica,  

Blocos de pedra sabão 
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Porta-Retratos 
semiprontos; lixas 
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‘Vapores’ do verniz 
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PR acabados, jornais e 
caixas papelão usados, fita 
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Acompanhou-se também o processo de produção dos ‘Porta-Joias Bola’ de seis centímetros 

de diâmetro, de maneira a demonstrar a confecção de artigos cujo processo fundamental de 

modelagem é o torneamento.  

 

‘Porta-Joias bola’  

 

Dentre a variedade de artigos produzidos com base principalmente no ‘torno a placa’ 

encontram-se: castiçais, porta-joias em formato de bola e cilindro, jarras, copos e porta-copos. 

Escolheu-se, para o presente estudo, acompanhar o processo produtivo dos ‘porta-joias bola’, 

considerando-se o fato do mesmo estar em produção à época da pesquisa.  

 

O processo inicia-se com a escolha e o preparo do bloco ‘in natura’, seguido da divisão do 

mesmo com a ‘serra a gasolina’. Os primeiros ‘cortes’, com auxílio de um ‘carrinho de mão’, 

são conduzidos à ‘serra elétrica de disco’ para a preparação dos ‘cubos sextavados’ 

(procedimento comum a todos os processos de confecção de artefatos torneados). A divisão e 

preparação dos cubos, assim como os resíduos gerados, podem ser visualizadas na Figura 5.13  

 

      

 

 

Os resíduos desse processo são compostos de poeira e fragmentos de diversos tamanhos, que 

na maioria das vezes não permitem o reaproveitamento no próprio processo. 

Figura 5.13 - Preparação dos cubos para o torneamento (A) e resíduo grosseiro do processo de A (B).  

A B 

Cubos 
Poeira  
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 Sextavar os cubos implica na retirada de suas quinas ainda na serra de disco, de forma a obter 

um formato ‘pré-cilíndrico’, para facilitar o trabalho de desbaste externo no ‘torno a placa’.  

Após a preparação dos cubos, passa-se à fase de torneamento. Para tanto, cada cubo é colado 

em uma base de ferro, comumente chamada de ‘pega’, que permite a acoplagem no torno. 

Essa colagem é efetuada com a mesma cola massa plástica utilizada no processo produtivo 

dos porta-retratos.  

 

Quando secos, os cortes são acoplados ao torno, um por vez, para o torneamento. Em um 

primeiro estágio, com a velocidade mais lenta, o torneiro desbasta externamente o cubo, com 

auxílio de uma ‘vara de ferro com vidia na ponta’, até chegar próximo à medida do diâmetro 

desejado. Num segundo estágio, aumenta-se a velocidade de rotação do torno para 

modelamento dos porta-joias. 

 

Em seguida o torneiro dá forma à parte externa da tampa e, posteriormente, a parte interna é 

torneada. Quando pronta, a tampa é retirada com auxílio de um ‘arco de serra’. Na confecção 

da base, mede-se o tamanho em altura da mesma, seguida de desbaste externo e torneamento 

da parte interna.  

 

Todo o processo gera grande volume de resíduos sólidos da matéria prima, compostos por 

uma variada granulometria. Não foi efetuada análise granulométrica do resíduo para fins de 

sua classificação, pois não constitui o foco do presente trabalho. A figura 5.14 mostra o 

torneamento e a poeira do processo. 

 

  

Poeira  

Poeira  

Figura 5.14 – Etapa de torneamento dos Porta Joias bola’s e resíduos do processo.  
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Atingindo-se o formato dos ‘porta-joias’, passa-se à fase de acabamento cuja primeira etapa é 

efetuada com a peça ainda no torno. Compreende o lixamento a seco efetuado com ‘lixas de 

lona’ (gramatura nº 80, apenas utilizada em artefatos torneados) e do polimento a úmido 

efetuado com ‘esponjas de aço’ e ‘lixas d’água’ (gramaturas nº 220 e 400), Figura 5.15 A. 

 

Após o polimento, cada PJb é desconectado do torno com auxílio de um ‘arco de serra’. Ao 

final, são levados a um tanque para serem lavados externa e internamente, para retirada do 

excesso de pó presente em seu interior. Nesse processo são gerados efluentes líquidos, assim 

como resíduos sólidos (restos de lixa, esponjas de aço). Após lavagem e secagem natural, os 

mesmos são encaminhados à segunda e última etapa do acabamento. 

 

  

 

 Figura 5.15 - Sequência do processo de acabamento e resíduos deste 
 

A 

C 

B 

Efluentes 
líquidos 
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O acabamento final pode ser efetuado de duas maneiras, segundo opção do cliente. Os ‘porta-

joias’ podem ser envernizados ou bordados. A segunda opção é a mais efetuada para esse 

modelo de artefato. O acabamento em verniz é efetuado tecnicamente da mesma maneira que 

para o porta-retrato.  

 

No processo do bordado (Figura 5.16) aplicam-se, em cada artefato, pigmentos coloridos que 

são diluídos em cera líquida incolor e aplicados a partir do recipiente da cera. Após 

pigmentação, aplica-se, com auxílio de um pincel o ‘verniz acrílico’, próprio para esse 

processo. As unidades são bordadas com desenhos à escolha da artesã. Recipientes vazios de 

cera e do ‘verniz acrílico’, assim como pincéis no fim de sua vida útil, compõem os resíduos 

dessa etapa do processo produtivo.  

 

  

 

 

 

 

Figura 5.16 - Sequência do processo de acabamento final, resíduos deste (em A) e produto final (em C).  
 

C 

A B 
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Quando prontos, os ‘porta-joias’ são armazenados em local destinado a esse fim até serem 

comercializados. Para a comercialização, os mesmos são embalados em jornais e em caixas de 

papelão ou madeira. Esses materiais usados na embalagem já estão em um processo de 

reutilização, ou seja, são comprados de outros fins ainda em bom estado de conservação para 

serem usados nessa oficina.  

 

A figura 5.17 apresenta o fluxograma do processo produtivo dos ‘PJb’s’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17: Fluxograma do processo produtivo de Porta-Joias Bola, oficina 1. 
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Descrito o processo produtivo e elaborado o fluxograma do mesmo, foi possível compor, com 

base na proposta do CNTL (2003b) e do CEBDS (2003), o diagrama de entradas e saídas, 

onde estão dispostos os insumos, matérias-primas e ferramentas utilizadas, assim como os 

resíduos de cada etapa do processo e o produto final (Figura 5.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

É importante considerar também a grande geração de ruído nas etapas principais da 

confecção, principalmente no torneamento, onde foi percebido um elevado ruído no 

torneamento do cubo sextavado. Embora não se tenha medido seu nível, percebe-se que este é 

Figura 5.18: Diagrama de Entradas e Saídas do processo de confecção dos Porta-Joias (PJ) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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maior que aquele gerado pelo atrito entre a ‘serra elétrica de disco’ e o mesmo material. Não 

foi observado o uso, pelos artesãos, de protetores auriculares adequados ao ambiente de 

trabalho. Os relatos colocados no presente trabalho são apenas de constatação visual e 

auditiva. 

 

De posse dos dados obtidos na etapa anterior, pelo acompanhamento efetuado da produção de 

‘porta-retratos’ e ‘porta-joias bola’, foi possível realizar a terceira etapa do programa, que 

consiste da avaliação de P+L nos moldes propostos pelo CNTL. Essa avaliação é composta 

pelo levantamento de dados quantitativos de entradas e saídas, identificação das causas de 

geração de resíduos, pela identificação de um conjunto amplo de opções de melhorias e dentre 

essas, a escolha das opções preliminarmente mais viáveis.  

 

 

5.1.3 – 3ª Etapa: Avaliação de P+L para Oficina 1 

 

 

Para elaborar o balanço de massa contabilizou-se a entrada inicial da matéria prima e a saída 

em produtos e resíduos. Foram pesados dois blocos separadamente, sendo um destinado à 

confecção de ‘porta-retratos’ e outro destinado à elaboração dos ‘porta-joias bola’.  

 

Devido à falta de registro de todos os materiais de entrada na produção de cada um dos 

artefatos produzidos na oficina estudada, não foi possível desenvolver o balanço de forma 

minuciosa. Os dados registrados neste trabalho foram captados durante o acompanhamento da 

confecção dos dois artefatos.  

 

Na produção dos ‘porta-retratos’ utilizou-se um bloco “in natura” de 94kg, pesado 

inicialmente. Após todo processo de divisão e confecção foram obtidos como produto final 17 

(dezessete) unidades de porta-retratos na medida da foto 10x15cm. Um dos porta-retratos foi 

pesado e o peso total das 17 unidades obtido por média simples.  

 

De posse do quantitativo em massa dos PR produzidos, os resultados dos cálculos efetuados 

(disponíveis no ANEXO III A e B) mostram que a maior parte da matéria prima tornou-se 

resíduo nesse processo. Obteve-se na confecção dos PR um aproveitamento de 23,42% e uma 
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geração de 76,58% de resíduos, considerando-se o bloco ‘in natura’ de entrada. Desses 

resíduos algumas partes permitem um reaproveitamento posterior, entrando como matéria 

prima em processo de outros artigos de menor porte na própria oficina. Embora não 

quantificado, informações obtidas dos artesãos indicam que esse reaproveitamento é irrisório 

diante da grande quantidade de resíduos gerada.  

 

Segundo a auxiliar de produção (responsável pelo polimento dos artefatos), a quantidade de 

lixas utilizadas em certo intervalo de tempo é determinada pela qualidade da mesma, além da 

maciez (qualidade) da matéria prima. Gastou-se em média 1/6 da folha de lixa, considerando 

as três gramaturas utilizadas, para cada PR confeccionado. Usualmente, dividi-se a folha de 

lixa em seis partes de iguais tamanhos.  

 

Essas mensurações foram feitas com base na experiência da auxiliar, pois não existem dados 

registrados que demonstrem esses gastos por tipo/modelo de artefato confeccionado, tendo em 

vista a diversidade de artigos produzidos e o fato da produção não ser sequenciada. Um fato 

que pode interferir na quantificação das lixas é, por exemplo, haver a necessidade da 

realização do polimento de outros modelos de artefatos no momento em que forem polidos 

artefatos de determinado modelo, com isso pode ocorrer a mistura das lixas usadas de um para 

o outro produto. 

 

O tempo utilizado para o polimento dos porta-retratos foi de 4:15hs para as 17 unidades, 

sendo 1 por vez. Sabendo que a vazão identificada por minuto foi de 9 litros (ou de 0,15L/s), 

conforme relatado no início desse capítulo e, considerando o tempo de polimento de 255 

minutos, estimou-se que o volume de água utilizado para o polimento da quantidade 

produzida do artefato supracitado foi de 2.295litros (9L x 255min). 

 

No acabamento com verniz foi possível estimar a quantidade em volume gasto para 

envernizar as dezessete unidades de PR produzidas. Para tanto, mediu-se inicialmente 500 ml 

de verniz em um recipiente graduado de 50 em 50 ml com capacidade máxima para 500ml. 

Posteriormente ao envernizamento das unidades verificou-se que o volume de verniz restante 

no recipiente foi de 350 ml podendo concluir, dessa maneira, que foram gastos 150 ml para 

todas as unidades. Em média, foram consumidos 8,82ml/PR. O quadro 5.3 apresenta o 

balanço de massa do processo produtivo dos PRs.   
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QUADRO 5.3 – Balanço de massa do processo produtivo de Porta Retratos. 

ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS 

Matéria prima  Insumos ETAPA Produtos/Resíduos 

 
 
 

Bloco “in natura” de 
94 quilos 

Gasolina, energia elétrica,  

Divisão com a 
serra à gasolina 

e  
chapeamento na 
‘serra a disco’ 

 
Chapas da matéria prima, 

poeira e resíduos de 
granulometria mais grosseira 

(incluindo aparas).  
 

Chapas da matéria 
prima, 

Jornais (8 folhas para os 17 PR), 
massa plástica (pó de pedra 
sabão cinza, resina liquida e 
catalisador), energia elétrica, 

disco de serra 

Montagem 

Restos (8 folhas) de jornais, 
da cola usada na confecção 
dos PR e poeira proveniente 
dos acertos feitos na serra 

elétrica de disco. 17 unidades 
de PR montados. 

17 unidades de PR 
montados 

 
 
 

Total de 8 folhas de lixas 
d’água, aproximadamente 918 

litros de água. 

 
 
 
 

Polimento 

 
17 unidades de porta-retratos 

“ in natura” com peso 
unitário de 1,295 kg 

totalizando 22,01 kg; 
efluentes líquidos (os 918 

litros de água + pó). Restos 
de lixa d’água 

 
 

17 unidades de PR x 
1,295kg = 22,01 kg 

 

 
150 ml de Verniz 

 
Acabamento 

Final  
Porta-Retratos acabados 

 
Porta-Retratos 

acabados 
 

 
Jornais, caixas de papelão e 

madeira, fitas de embalagem. 
 

 
Embalagem  

 
Restos de embalagem 

 

 

 

No caso dos ‘porta-joias bola’ utilizou-se um bloco ‘in natura’ de 87kg e foram obtidas 50 

unidades com diâmetro de 6 centímetros totalizando 8,975kg. Foi possível saber as perdas da 

matéria prima na etapa de preparação dos cubos sextavados na serra elétrica de disco e a 

resultante do processo de torneamento. Da primeira situação resultaram 40,61kg em massa 

dos cubos sextavados, correspondendo a um aproveitamento de 46,68% e, consequentemente 

à perda de 53,32%. Na segunda situação, de uma entrada de 40,61kg (resultado da primeira) 

aproveitou-se 8,975kg, correspondendo a 22,10 % da massa de entrada. Portanto, a perda 

gerada pelo torneamento foi de 77,90%. Considerando todo o processo, desde o bloco ‘in 

Fonte: Adaptado de CNTL 2003b 



86 
 

natura’ até o produto final, houve um aproveitamento total da produção de ‘PJs’ de apenas 

10,31% da matéria prima.  

 

Não foi possível fazer uma estimativa precisa da quantidade de lixas e esponjas de aço 

utilizadas no polimento dos PJB’s, uma vez que as lixas utilizadas foram provenientes de 

reaproveitamento. O mesmo ocorreu com os insumos usados no acabamento final. O Quadro 

5.4 apresenta o balanço de massa do processo produtivo dos porta-joias. 

 

QUADRO 5.4 – Balanço de massa do processo produtivo de Porta Joias bola. 

ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS 

Matéria prima  Insumos ETAPA Produtos/Resíduos 

 
Bloco “in natura” de 87 

quilos 

 
Gasolina, energia 

elétrica, água  
 

 
Divisão com a serra 

à gasolina e 
preparação dos 
Cubos na serra 
elétrica de disco 

 

 
Poeira de pedra sabão, aparas 
e resíduos de granulometria 

mais grosseira somando 
46,385kg. 

 

25 cubos de pedra sabão 
com massa total de 

40,615kg 
Massa plástica  Torneamento 

 
50 unidades de porta-joias de 
6cm “in natura”. Resíduos 

de matéria prima. 
 

50 unidades de porta-
joias de 6cm “in natura” 

 
 

 
Lixas d’água, água. 

 
Polimento 

 
50 unidades de porta-joias de 
6cm “in natura” com peso 
total de 8,975kg, efluentes 

líquidos.  
 

 
50 unidades de PJb 

 

 
Cera líquida, verniz 
acrílico e pigmentos 

coloridos.  
 

 
Acabamento Final 

50 unidades de 
PJb’s acabados 

 
 

PJb’s acabados 
 

 
Jornais, caixas de 

papelão e madeira, fitas 
de embalagem. 

 

 
 

Embalagem  

 
 

Restos de embalagem 

 

 

Comparando-se os dois processos é possível concluir que a maior perda da matéria prima 

ocorre naquele que contém como etapa produtiva principal o torneamento. Isso é atribuído ao 

fato da tecnologia utilizada não permitir um melhor aproveitamento da mesma, no próprio 

processo, e/ou dentro da própria oficina.  

Fonte: Adaptado de CNTL 2003b 
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O processo produtivo que ocorre, sobretudo na serra elétrica de disco, permite melhor e maior 

aproveitamento da matéria prima devido à própria tecnologia utilizada. Outro fator que pode 

ser pontuado é o aproveitamento, mesmo que pequeno, de pequenos retalhos que podem ser 

reutilizados na confecção de artigos de menor porte.  

 

Não foi possível quantificar separadamente os resíduos da matéria prima transformada em pó 

nem as aparas/pedaços maiores. Quantificou-se, em ambas amostras, apenas a perda total. Seu 

detalhamento é impossibilitado pelo desenho das oficinas (disposição dos equipamentos) e, 

consequente, dificuldade técnica em se coletar separadamente os resíduos desde 

granulometria grosseira (aparas) ao pó fino.  

 

Além das perdas relacionadas à tecnologia utilizada (meio pelo qual os artefatos são moldados 

externamente e desbastados internamente – vara de ferro com vídea acoplada na ponta da 

mesma –, dando a forma desejada a ele) é importante destacar outros fatores que influenciam 

diretamente para que os desperdícios, incluindo de insumos e ferramentas, ocorram. Dentre 

eles citam-se:  

 

� A desorganização do ambiente de trabalho; 

� O armazenamento inadequado dos insumos, ferramentas (se expostos a intempéries e 

umidade, diminuem tempo de vida útil); 

� Hábitos inadequados provocam perdas desnecessárias de energia elétrica; 

� Baixa qualidade de insumos como exemplo das lixas e esponjas de aço; 

� Disposição inadequada dos resíduos da matéria prima que, expostos a intempéries, 

devido ao leiaute da oficina, impede que esses materiais tenham uma possível 

reutilização na fabricação de outros produtos, onde poderiam entrar no processo 

como materiais auxiliares e até como matéria prima; 

� A falta de segregação dos resíduos sólidos na oficina e o mau hábito de misturá-los 

ao resíduo (sólido) da matéria prima, também contribuem para o que foi relacionado 

no item anterior; 

� O trajeto a ser realizado entre as unidades de produção e acabamento final não possui 

cobertura, fica exposto ao tempo e, além disso, a grande quantidade de pó depositado 

no solo agrega a esse a característica escorregadia da matéria prima, aumentando as 

probabilidades de ocorrerem perdas de produtos semiprontos devido às possíveis 
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quedas dos trabalhadores. Esses fatores aumentam também as possibilidades de 

danos à saúde física dos artesãos e auxiliares;  

� Falta de um local específico para armazenamento dos materiais novos e usados 

(separadamente), tais como lixas, esponjas de aço, arcos de serra, trenas, 

machadinhas, equipamentos de proteção individual, principalmente as máscaras para 

pó (EPI mais utilizado); 

� Manuseio inadequado de insumos, equipamentos e matéria prima são fatores que 

contribuem para elevar os índices de perdas; 

 

A partir do levantamento do quantitativo de perda da matéria prima nos dois processos e, 

considerando seu custo por tonelada, foi possível avaliar economicamente quanto os artesãos 

perderam na confecção dos PRs e dos PJB’s. Para tanto, considerou-se os valores de compra 

do referido material fornecidos pelos artesãos. Tais valores variam de acordo com as 

características desse, sobretudo, quanto à tonalidade, e estão entre R$150,00 e R$250,00. Os 

QUADROS 5.5 e 5.6 indicam os custos dessas perdas respectivamente nos processos dos 

PR’s e dos PJB’s.  

 

QUADRO 5.5 – Perda financeira da matéria prima no processo produtivo de Porta Retratos. 

PORTA RETRATOS 

Peso do bloco: 94,00kg 
X 

(R$0,15/Kg) 
 

= R$ 14,10 

Peso Total produto: 22,01kg = R$ 3,30 

Peso Total do resíduo: 71,99kg = R$ 10,80 

Peso do bloco: 94,00kg 
X 

 (R$0,25/Kg) 
 

= R$ 23,50 

Peso Total produto: 22,01kg = R$ 5,50 

Peso Total do resíduo: 71,99kg = R$ 17,80 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 2015.  
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QUADRO 5.6 – Perda financeira da matéria prima no processo de Porta Joias Bola’s. 

PORTA JOIAS BOLA 

Peso do bloco: 87,00kg 
X 

(R$0,15/Kg) 
 

= R$ 13,05 

Peso Total produto: 8,975kg = R$ 1,35 

Peso Total do resíduo: 78,025kg = R$ 11,75 

Peso do bloco: 87,00kg X 
 

(R$0,25/Kg) 
 

= R$ 21,75 

Peso Total produto: 8,975kg = R$ 2,24 

Peso Total do resíduo: 78,025kg = R$ 19,51 

    

 

Diante do que foi exposto relacionado às causas das perdas de insumos e matérias primas foi 

possível identificar um conjunto de oportunidades de melhorias para o desempenho das 

atividades na oficina em estudo. 

 

Identificação das oportunidades de P+L para Oficina 1  

 

Uma listagem com as oportunidades de melhoria identificadas para a oficina 1 inclui:  

 

1. Remover as pilhas de resíduos presentes na área de produção; 

2. Segregar, na fonte, os resíduos gerados;  

3. Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – contaminados 

com resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis usados, restos de lixas, restos de 

jornais) originados no processo produtivo; 

4. Segregar, na fonte, os resíduos originados da matéria prima tendo tamanho como 

critério; 

5. Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos artefatos e coleta 

dos resíduos; 

6. Estabelecer locais adequados para o armazenamento de ferramentas e insumos; 

7. Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos custos por 

tipo de artefato; 

8. Criar metodologias para aumentar a eficiência no aproveitamento da matéria prima; 

9. Promover ações de conservação de energia elétrica durante a confecção dos artefatos; 

10. Modificar leiaute da área de produção; 

Fonte: Elaboração própria. 2015.  
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11. Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento no processo; 

12. Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de processo; 

13. Umidificar as etapas de corte e torneamento a fim de reduzir a geração de poeira; 

14. Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento; 

15. Substituir o verniz poliuretano pelo à base de água; 

16. Implantar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos quais os artesãos 

estão expostos; 

17. Criar locais adequados para armazenar os EPI’s novos e usados; 

18. Utilizar o pó fino residual da produção dos artefatos para a composição da massa 

plástica usada nos processos; 

19. Implantar sistemas de controle da poluição atmosférica que permitam a captação e 

armazenamento do pó originado no processamento da matéria prima na ‘serra elétrica 

de disco’ e no ‘torno a placa’; 

20. Estabelecer parcerias para o aproveitamento externo dos resíduos grosseiros da 

matéria prima; 

21. Estudar possibilidades de aproveitamento externo dos resíduos finos da matéria prima 

 

 

5.2 - OFICINA 2  

 

 

O artesão responsável pela oficina iniciou suas atividades auxiliando o pai, com quem 

aprendeu o ofício. Desde o falecimento do mesmo, tornou-se o responsável pela oficina em 

companhia da mãe, que o auxilia no desenvolvimento dos trabalhos.  

 

Esta oficina produz cinzeiros em formato cilíndrico, ‘porta-copos quadrados’, relógios de 

diversos modelos – formatos mapa, quadrado, rústicos, redondos, chapa bordada, barco, 

violão –, jogos de xadrez e dama, porta-retratos, jogo resta um, entre outros. Como o sistema 

de vendas dessa oficina é de ‘pronta-entrega’, a produção é realizada de acordo com o 

estoque, ou seja, à medida que são vendidas faz-se a reposição daquelas unidades. 

 

 Para a confecção dos artefatos, o artesão leva em consideração importantes características 

tanto da matéria prima, quanto dos insumos, sendo que, deste último, a qualidade dos 
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materiais é critério de escolha em relação ao preço. Das características consideradas pela 

oficina 2, destaca-se a tonalidade, a resistência do material e o tamanho dos blocos. Quanto à 

tonalidade o artesão opta, na maioria das vezes, por materiais que apresentem tons mais 

esverdeados e cinza escuros para dar o contraste, dependendo do artefato que for produzido.  

 

A resistência considera a fragilidade e dureza do material. Materiais nem muito frágeis e nem 

muito duros são ideais para os trabalhos na oficina, pois permitem uma maior durabilidade 

dos insumos. Blocos muito duros inviabilizam os trabalhos tendo em vista as tecnologias 

disponíveis. Com relação ao tamanho, os blocos maiores, acima de 100 quilos, são 

considerados os ideais para a atividade, segundo o artesão. No momento da compra, a escolha 

é feita na ordem decrescente dos tamanhos disponíveis. 

 

O QUADRO 5.7 sintetiza as informações que permitem conhecimento prévio da oficina 2. 

Essas informações foram coletadas nas visitas realizadas à oficina e por meio da entrevista 

realizada com o artesão.  

 

QUADRO 5.7 – Caracterização da Oficina 2 

PARÂMETRO INFORMAÇÕES 

Nome da Empresa Oficina 2 – Oficina de artesanato do “Luiz” 

Localização Engenho, nºx, Santa Rita de Ouro Preto – MG. 

Número de Funcionários 2 

Mercado de Atuação: 
interno/externo 

Sobretudo para o Estado de São Paulo. Em menor escala para outros 
estados e para Minas Gerais – Belo Horizonte e São Tomé das 

Letras. 

Responsável: “Luiz” 

Contato: - 

 

 

Algumas peças comercializadas pela oficina 2 são compradas de outros artesãos, as quais 

passam pelo processo final de acabamento na oficina de destino. Tal processo consiste na 

aplicação de verniz ou pigmentos coloridos com aplicação, por último, de bordados. 

A seguir, a descrição das atividades realizadas considerando a primeira etapa da metodologia 

de P+L. 

 

Fonte: Adaptado do Guia de P+L, CEBDS.  
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5.2.1 – 1ª Etapa: Planejamento e Organização na Oficina 2.  

 

 

As tarefas comuns às três oficinas, referentes à primeira etapa do estudo, foram relatados 

anteriormente nesse capítulo.  

 

Na oficina 2 os trabalhos são exercidos por dois artesãos e um auxiliar. O Ecotime foi 

formado por um artesão – o proprietário – que possui um conhecimento mais aprofundado de 

todos os processos nela executados e pela consultora (pesquisadora) (QUADRO 5.8).  

 

   QUADRO 5.8: Equipe de P+L da Oficina 2 

FUNÇÃO NOME 

Consultor (a): Mestranda em Sustentabilidade 
Socioeconômica e Ambiental – Engenheira Ambiental 

Maralise Moreira de Paula Rodrigues 

Artesãos: Proprietário “Luiz” 

 

 

Os objetivos e barreiras identificados pelo Ecotime são coincidentes para as três oficinas, 

também já relatados nesse capítulo. 

 

 

5.2.2 – 2ª Etapa: Pré-Avaliação e Diagnóstico na Oficina 2 

 

 

Com base nas informações obtidas na etapa anterior, foi elaborado o leiaute da oficina 

(ANEXO VII), qual permite visualizar a distribuição dos equipamentos e o fluxo durante cada 

um dos processos estudados.  

 

As figuras 5.19 e 5.20 mostram o pátio da oficina 2, onde ficam dispostos os resíduos do 

processo e também a matéria prima que já se encontra selecionada por tamanho.  

Fonte: Adaptado do Guia de P+L, CEBDS. 
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Com a elaboração do leiaute e, a partir das visitas realizadas, foi possível apontar alguns 

aspectos relacionados às atividades exercidas nessa oficina: 

 

� O ambiente de trabalho apresentou-se visivelmente organizado. A disposição e 

armazenamento dos resíduos sólidos compostos de aparas ocorrem em um local 

separado dos blocos in natura. O ambiente em que se encontra é livre de 

Pilhas de resíduos 
de processo – 

(aparas) 

Matéria prima: 
blocos ‘in natura’  

Figura 5. 19: Área de deposição de resíduos e da matéria prima.  
Fonte: Acervo da autora.   

Figura 5. 20: Área de confecção dos artefatos. 
Fonte: Acervo da autora.   
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umedecimento por intempéries, o que pode viabilizar seu uso em processos externos 

à oficina; 

 

� O ambiente de trabalho (local onde os artefatos são fabricados) é fechado e 

apresenta-se muito escuro, dependendo de luz elétrica para o desenvolvimento das 

atividades mesmo durante o período diurno; 

      

� Há pouca circulação de ar no ambiente de trabalho, fato que dificulta a dispersão de 

poeira e torna o ambiente insalubre, uma vez que os processos são realizados a seco e 

não existem equipamentos eficientes para sucção da poeira. 

 
 

Para o estudo da produção efetuada com base na ‘serra elétrica de disco’ acompanhou-se ‘in 

loco’ o processo produtivo dos ‘Porta-Copos quadrados’ (PCq). Já para a produção realizada 

com base no ‘torno a placa’, acompanhou-se os procedimentos da confecção do ‘Cinzeiro 

circular’ (Cc). Ambos os produtos foram escolhidos pelo fato de estarem sendo 

confeccionados à época da realização da pesquisa. No decorrer do texto, tais produtos serão 

indicados pelas abreviaturas ‘PCq’ e ‘Cc’, respectivamente.  

 

A partir daí foram realizadas a descrição do processo e a análise da produção dos artefatos, 

bem como a quantificação mássica da matéria prima que entra (blocos ‘in natura’) e que sai 

(resíduos e produto) do processo.  

 

Descrição dos processos  

 

Após seleção e pesagem do bloco a ser trabalhado, realizou-se a preparação dos cortes, 

correspondente à primeira fase do processo. Essa preparação consiste na primeira divisão 

efetuada no bloco ‘in natura’, realizada com auxílio de um serrote operado por duas pessoas 

denominado ‘grupião’. Os tamanhos desses primeiros cortes dependem das medidas dos 

objetos que se pretende produzir.   

 

Porta-Copo quadrado – ‘PCq’ 
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Após a primeira divisão dos blocos, os cortes obtidos são levados à ‘serra elétrica de disco’ 

onde realiza-se todo o processo de divisão para obter tanto os pratinhos, onde são colocados 

os copos, quanto das chapas e cubos que formam a peça suporte daquelas primeiras.  

 

O artesão subdivide os ‘cortes’ em chapas (de espessura 0,9cm) que posteriormente são 

subdivididas (3ª divisão) dando origem aos pratinhos (de medida lateral externa 7,5cm). Cada 

‘PCq’ possui seis unidades desses pratinhos. Como modelo, o artesão utiliza um ‘PCq’ pronto 

a fim de seguir as medidas. 

 

Produzidos os pratinhos, procede-se a divisão de outro ‘corte’ em chapas (base de fundo) mais 

espessas e pouco maiores que formam a peça suporte daquelas chapinhas. Outra parte desse 

corte destina-se à formação de cubos que, divididos ao meio, dão sustentação lateral ao 

artefato. Durante todo o processo de chapeamento (divisão em chapas) o artesão utiliza como 

ferramentas auxiliares, esquadro e régua, para aferir as medidas dos artefatos elaborados. Na 

figura 5.21, podem ser visualizadas as etapas descritas. 

 

   

 

 

Observa-se, também, grande geração de resíduos da matéria prima de tamanhos variados, 

desde a poeira mais fina até o mais grosseiro formado por aparas que não permitem 

reaproveitamento interno (na própria oficina) e pedaços que podem ser aproveitados para a 

confecção de outros artefatos na própria oficina. Esse processo é realizado a seco, e por isso, a 

Poeira 

Figura 5. 21: Processo de divisão da matéria prima em chapas e cubos. 
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grande a geração de poeira (onde se encontram partículas inaláveis prejudiciais à saúde). Na 

figura 5.22, podem ser visualizados os resíduos gerados a partir da matéria prima.  

 

 

 

 

 

Efetuada a segunda fase do processo, formação das chapas, procede-se a etapa de montagem 

das peças. Essa montagem consiste na união com ‘cola massa plástica’, da chapa base de 

fundo aos cubos que dão sustentação lateral. 

 

Os ‘PCq’ são levados, após montagem, de volta à serra de disco para acertar as medidas 

laterais e, posteriormente, são encaminhados ao acabamento. O transporte das unidades, da 

área de confecção ao local de polimento, é efetuado por meio de um ‘carrinho de mão’. O 

acabamento consiste de duas etapas: do polimento a úmido com água e lixas d’água, 

gramaturas 80 e 220, e do acabamento final por bordados ou aplicação de verniz. 

 

Resultam dessa fase os ‘PCq’ polidos, restos de lixas e efluentes líquidos compostos pelo pó 

misturado à água. Esses efluentes são descartados diretamente no corpo d’água que fica 

próximo à oficina, sem qualquer tipo de tratamento prévio. A figura 5.23 mostra na sequência 

D, E e F, a montagem, o polimento a úmido e o acabamento final que o artefato recebe. A 

figura mostra ainda alguns dos resíduos gerados no processo.  

 

Figura 5. 22: Resíduos originados do processo de divisão da matéria prima (pó e aparas). 

Poeira 
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Quando secos, os ‘PCq’ foram levados ao cômodo onde são armazenados já envoltos com 

plástico filme até serem comercializados, quando são embalados em folhas de jornal 

(“velhos”) adquiridas em lojas de material de construção do Distrito. Após a embalagem 

unitária, os mesmos são armazenados em caixas de papelão e destinados ao cliente. O 

fluxograma do processo produtivo é apresentado na Figura 5.24. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 23: Etapa de montagem (D), polimento a úmido (E) e aplicação de verniz (F) nos ‘Porta 
Copos quadrados. 

D 

Efluentes 
líquidos 

(água + pó) 

E 

Gotículas de 
verniz 

F 
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A partir da descrição do processo de confecção dos artigos e da elaboração do fluxograma do 

mesmo, foi elaborado um diagrama de entradas e saídas desse processo (Figura 5.25).  

 

 

 

 

Figura 5.24: Fluxograma do processo produtivo de ‘Porta-Copo quadrados’ 
 

MATÉRIA PRIMA 

Escolha e Divisão dos blocos 
no serrote “grupião” 

Divisão em pratinhos, bases de fundo e suportes 
laterais na Serra Elétrica de Disco.  

MONTAGEM 

Polimento úmido 

Acertar tamanhos na serra elétrica 
de disco 

 
A
C
A
B
A
M
E
N
T
O 

Aplicação de Verniz 

P
R
E
P
A
R
A
Ç
Ã
O 

C
O
N
F
E
C
Ç
Ã
O 

PRODUTO FINAL 1 – PORTA-COPO ‘in natura’  

PRODUTO FINAL 2 – ‘PORTA COPOS’ 

Embalagem 
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Cinzeiro cilíndrico (Cc) 

 

O processo produtivo dos cinzeiros cilíndricos tem início, também, com a divisão primária do 

bloco de pedra sabão ‘in natura’. Normalmente essa divisão é feita com um serrote – grupião 

– quando são utilizados blocos grandes. Entretanto, quando são utilizados blocos pequenos, 

como no caso em questão (blocos de pequenas dimensões, com peso de 27kg), as primeiras 

divisões já ocorrem na ‘serra elétrica de disco’.  

 

Figura 5.25: Diagrama de Entradas e Saídas do processo de confecção dos Porta Copos quadrados. Oficina 2  
Fonte: Dados da pesquisa. Adaptado de CNTL. 
 

Divisão dos blocos com 
serrote ‘grupião’ 

Divisão em chapas na 
‘serra elétrica de disco’ 

Poeira; 
Cortes do bloco  

Poeira e aparas; chapinhas e 
cubos do suporte lateral. 

MONTAGEM 

Cola massa plástica (talco, 
resina e catalisador); 
chapinhas e cubos do 

suporte lateral; energia 
elétrica. 

‘vapores químicos’; restos de 
cola; resíduo da matéria 

prima, ‘PCq’ semi-prontos. 

Efluentes líquidos – água + 
pó, Restos de lixas; PCq ‘ in 

natura’ . 

Cortes do bloco; Energia 
elétrica 

Blocos de pedra sabão ‘in 
natura’  

 

Acabamento 1  
Polimento a úmido 

 

PCq semiprontos; Lixas 
d’água; água;  

 Acabamento 2  
Aplicação de Verniz 

 

PORTA-COPOS 
quadrados 

ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS 

Gotículas do verniz e 
embalagens do mesmo. 

PCq ‘in natura’; energia 
elétrica; pistola de 
aplicação; verniz. 

Embalagem 

PCq acabados, plástico 
filme; jornais e caixas 
papelão usados, fita de 
embalagem, caixotes de 

madeira e pregos. Restos de embalagens 
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O bloco é dividido em três partes cujas medidas de largura dependem das medidas necessárias 

para os cubos que, por sua vez, são feitas de acordo com as medidas do produto final. O 

artesão utiliza um cinzeiro pronto como modelo de maneira a conferir a medida mais 

aproximada possível.  

 

Assim como na confecção de outros artefatos, o artesão improvisa uma ‘escala’ para adequar 

os cortes do bloco às medidas necessárias. Essa ‘escala’ é feita por tiras de pedra sabão. Esse 

tipo de ‘escala’ é utilizado (em todas as oficinas) para efetuar qualquer corte na serra elétrica 

de disco.  

 

Cada um dos três primeiros cortes é subdividido, as irregularidades laterais são retiradas, 

dando origem aos cubos sextavados. Os resíduos gerados incluem aparas e particulados. As 

aparas de tamanhos maiores podem ou não serem utilizadas para produzir outros artefatos. O 

processo de preparação dos cubos sextavados e os resíduos desse podem ser visualizados na 

figura 5.26.   

 

 

 

 

Os cubos são colados com massa plástica nos tarugos de ferro, denominados popularmente 

entre os artesãos de “pegas” que aderem os cortes ao ‘torno a placa’. Essa massa plástica tem 

a mesma composição daquela utilizada para outros processos de colagem realizados dentro 

dessa oficina. Quando necessário uma maior rapidez de secagem, além do catalisador 

Aparas 

Cubos 
sextavados 

Poeira 

Figura 5. 26: Processo de corte dos cubos e seus resíduos.    
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normalmente utilizado, acrescenta-se à mistura da cola outra substância para acelerar a 

secagem, denominado de ‘dimitriu’. O uso dessa substância requer maior cuidado e atenção 

do artesão justamente devido a essa propriedade, uma vez que pode ocorrer perda da cola caso 

a quantidade preparada não seja totalmente utilizada naquele instante.  

 

Quando secos cada cubo sextavado é levado ao ‘torno a placa’ para modelagem dos cinzeiros. 

Primeiramente, é feito o desbaste externo no cubo, com o torno em velocidade de rotação 

mais baixa. À medida que o desbaste é feito e a superfície externa fica uniforme, o artesão 

aumentou a rotação do motor e afere a medida do diâmetro externo do cinzeiro (do cubo ao 

cilindro). 

 

Após aferição do diâmetro ideal, o cilindro é polido com um pedaço de esponja de aço fina e, 

em seguida, com auxílio de um compasso, traça-se a medida da altura do cinzeiro, seguido do 

torneamento e polimento (com esponja de aço) interno de cada um (Figura 5.27 A). Cada ‘Cc’ 

é retirado do torno com auxílio de uma ‘serrinha’.  

 

Nos ‘Cc’s torneados são feitos sulcos laterais com auxílio de um equipamento denominado 

‘furadeira de banca’ (Figura 5.27 B). O último procedimento da etapa de confecção dos 

cinzeiros correspondente à retirada das irregularidades do fundo externo de cada cinzeiro, 

com uso de uma faquinha.  

 

  
B 

Poeira 

A 

Figura 5. 27: Processo de torneamento dos cinzeiros (A) e formação dos sulcos na furadeira (B).   
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A figura 5.28 apresenta o fluxograma que sintetiza o processo de confecção dos Cinzeiros 

cilíndricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Após descrição do processo produtivo e elaboração do fluxograma do mesmo, foi possível 

compor o diagrama de entradas e saídas, conforme proposto pela metodologia de P+L, assim 

como foi elaborado para os ‘PCq’. A figura 5.29 apresenta esse diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28: Fluxograma do processo produtivo de Cinzeiros, Oficina 2 
 

Divisão dos blocos na “serra elétrica de disco” 

Redivisão e formação dos cubos sextavados na Serra 
Elétrica de Disco. Colagem das “pegas” de ferro 

TORNEAMENTO e polimento a seco 

ACABAMENTO 1 – Lavação ACABAMENTO 

PREPARAÇÃO 

CONFECÇÃO 

PRODUTO FINAL - 
CINZEIROS  

Embalagem 

MATÉRIA PRIMA 
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Com o diagrama de entradas e saídas solicitados na segunda etapa do programa de P+L foi 

possível realizar o levantamento de dados quantitativos de entradas e saídas, com ênfase na 

matéria prima. Além disso, foi possível identificar os “porquês” da origem dos resíduos e 

outras perdas, e ainda compor um conjunto amplo de propostas de melhorias para o 

desempenho da oficina, dentre as quais deverão ser escolhidas aquelas que forem, a princípio, 

mais viáveis.    

 

 

5.2.3 – 3ª Etapa: Avaliação de P+L na Oficina 2 

 

 

Figura 5.29: Diagrama de Entradas e Saídas do processo de confecção dos Cinzeiros cilíndricos  
Fonte: Dados da pesquisa. Adaptado de CNTL 
 

Divisão do bloco na 
“serra elétrica de disco” 

Formação dos cubos 
sextavados ‘serra elétrica 

de disco’  

Poeira, efluente líquido; 
Cortes do bloco  

Pó e aparas; 
Cubos sextavados. 

 

TORNEAMENTO 
Cola massa plástica (Talco, 

resina e catalizador); 
“Pegas” de ferro; energia 

elétrica; Cubos sextavados. 

‘vapores químicos’; restos 
de cola; resíduo da matéria 
prima; restos de esponja de 
aço; cinzeiros semiprontos. 

Efluentes líquidos (água e 
finos), Restos de lixas e 
esponjas de aço; Cc“in 

natura”. 

Cortes do bloco; Energia 
elétrica; disco de serra 

Blocos ‘ in natura’; energia 
elétrica. 

 

 

Acabamento  
Lavação 

 

Porta-Joias semiprontos; 
Lixas d’água; esponjas de 
aço; água; Energia elétrica. 

Produto final – 
 CINZEIROS  

Embalagem 

Cinzeiros ‘in natura’, 
jornais e caixas papelão 

usados, fita de embalagem. 

 

Restos de embalagens 

ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS 
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A quantificação das entradas e saídas da matéria prima foi efetuada com dados coletados 

durante a realização da pesquisa de campo – acompanhamento dos trabalhos na oficina – e, 

como não existe um controle com dados registrados por parte dos artesãos, não foi possível 

realizar um detalhamento maior de toda a quantidade de materiais gastos, incluindo insumos, 

água e energia.  

 

A quantificação da matéria prima, dos produtos e dos resíduos, primeiramente consistiu da 

pesagem dos blocos de pedra sabão ‘in natura’ que foram utilizados. Na confecção dos 

‘PCq’s foi utilizado um bloco de 69kg. Após o processo de confecção, obteve-se 14 unidades 

desses artefatos que pesados somaram 20,41kg. Assim, obteve-se uma perda total de 48,59 kg 

da matéria prima nas suas diversas formas, desde o pó mais fino até as aparas. O 

aproveitamento traduz-se em apenas 29,58% e as perdas em 70,42%. A maior parte da 

matéria prima que entra no processo sai como resíduo e não como produto. Os cálculos 

efetuados se encontram no ANEXO IV. 

 

O volume de água utilizado no polimento dos PCq’s foi possível de ser mensurado. 

Considerando que o tempo utilizado para o polimento dos 14 conjuntos desse artefato foi de 

1:40hs, que a vazão identificada por minuto foi de 9 litros (ou de 0,15L/s), conforme relatado 

no início desse capítulo e, considerando o tempo de polimento de 100 minutos, estimou-se 

que o volume de água utilizado para o polimento da quantidade produzida do artefato 

supracitado foi de 900litros (9L x 100min). 

 

A quantidade de lixas utilizadas no polimento não foi mensurada. No entanto, vale ressaltar 

que a quantidade de lixas utilizadas e consequentemente a durabilidade das mesmas 

dependerá da sua qualidade, da característica “maciez” da pedra sabão utilizada, além da 

técnica utilizada pela artesã no polimento.  

 

Segundo a artesã, no caso dos ‘PCq’s por ter suas faces retas, é possível utilizar a lixa inteira, 

sem dividir ou dobrar, fato que aumenta a durabilidade das folhas de lixa. Caso a folha fosse 

dividida, gastaria maior número dessas para polir a mesma quantidade de porta-copos.  

 

O volume de verniz utilizado pôde ser estimado. Dos 500ml colocados no recipiente, que é a 

sua capacidade máxima, após a aplicação do verniz verificou-se que foram gastos 250 ml, 
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aproximadamente, para as quatorze unidades produzidas. Dessa quantidade, por inspeção 

visual, notou-se que grande parte traduziu-se em perda devido à técnica que foi utilizada.  

 

A artesã responsável pela aplicação do verniz ressalta que prefere utilizar esse método pela 

agilidade – redução do tempo e mão de obra na aplicação –, além da qualidade de acabamento 

proporcionado ao produto final. No entanto, admite que a técnica utilizada proporciona maior 

perda do insumo, se comparado à aplicação com pincel, além de utilizar energia elétrica. O 

quadro 5.9 apresenta o balanço de massa do processo de confecção dos ‘porta-copos 

quadrados’. 

 

QUADRO 5.9 – Balanço de massa do processo produtivo de PCq’s. 

ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS 

Matéria prima  Insumos ETAPA Produtos/Resíduos 

 
 
Bloco “in natura” 

de 69kg 

 
Energia elétrica, massa 
plástica (Talco de pedra 
sabão resina liquida e 

catalisador), 
 

 
Chapeamento do 
bloco inicial e 

montagem  

 
Poeira de pedra sabão, aparas e 
resíduos de granulometria mais 

grosseira, e da cola usada na 
confecção dos PR.  

 

_ 

 
 
 
 

Lixas d’água, 900 litros de 
água 

 
 
 
 

Polimento 

 
14 unidades de porta-copos “in 

natura” com peso unitário 
médio de 1,46 kg totalizando 
20,41 kg; efluentes líquidos 

(900L de água + pó). 48,59 kg 
em resíduos totais da matéria 

prima. 
 

 
14 un. de PCq = 

20,41 kg 
 

 
≈ 250 ml de Verniz, 

energia elétrica  

 
Acabamento Final  

 
 PCq acabado 

 
PCq acabado 

 

 
Plástico filme, Jornais, 

caixas de papelão, fitas de 
embalagem. 

 

Embalagem Restos de embalagem 

 

 

Na confecção dos cinzeiros foi utilizado um bloco de 27kg. Da etapa realizada na ‘serra 

elétrica de disco’, originaram-se cubos sextavados com peso total de 10,46 kg. A perda 

originada dessa etapa foi de 16,54kg, correspondendo a 61,26%. Assim, o aproveitamento 

correspondeu a 38,74%. 

Fonte: Adaptado de CNTL 2003b 
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 Já na confecção dos cinzeiros propriamente dita (torneamento e pós-furadeira de banca) para 

uma massa de 10,46kg de matéria prima, resultaram 29 unidades de cinzeiros de 7,3cm de 

diâmetro com um peso total de 3,21kg e 7,26kg de resíduos. A perda, nessa etapa, foi de 

69,36%.  

 

Considerando o processo total de confecção dos cinzeiros, o aproveitamento foi de 11,87% e 

as perdas residuais foram de 88,13%. Os cálculos estão apresentados no ANEXO IV.  

 

Quanto ao acabamento final desse artefato, artesão pode utilizar o verniz, que é aplicado pela 

mesma técnica utilizada no caso dos porta-copos, ou para qualquer outro artigo produzido 

nessa oficina. No entanto, os cinzeiros que foram produzidos na época da realização da 

presente pesquisa, foram destinados à venda ‘in natura’, ou seja, sem essa etapa de 

acabamento.  O quadro 5.10 apresenta o balanço de massa do processo de confecção dos 

cinzeiros. 

 

QUADRO 5.10 – Balanço de massa do processo produtivo de ‘Cinzeiros cilíndricos’. 

ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS 

Matéria prima  Insumos ETAPA Produtos/Resíduos 

 
Bloco “in natura” 

de 27kg 

 
Energia elétrica, 

 

 
Divisão do bloco 

inicial em três 
partes  

 
Resíduos da matéria prima que 
totalizaram 16,54kg. Os cubos 

totalizaram 10,46kg  
 

 
 

Cubos com peso 
total de 10,46kg 

 
Energia elétrica, massa 

plástica (Talco de pedra- 
resina líquida e 

catalisador), Esponja de 
aço fina (Bombril),  

 
 
 
 

Torneamento 

 
29 unidades de cinzeiros “in 
natura” com peso total de 

3,21kg; 7,25kg em resíduos 
totais da matéria prima. 

 

 
29 un. de cinzeiros 

= 3,21 kg 
 

 
Água  

 
Acabamento 1  

 
Cinzeiros ‘in natura’ 

 
Cinzeiros ‘in 

natura’ 
 

 
Jornais (1/2 folha para 
cada 2 cinzeiros), caixas de 
papelão, fitas de 
embalagem. 

Embalagem 

 
 

Restos de embalagem 

 

 

Fonte: Adaptado de CNTL 2003b 
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A partir da análise dos dois processos estudados é possível dizer que a maior geração de 

resíduos da matéria prima ocorre naqueles processos que têm o torneamento como uma das 

etapas. O quantitativo de resíduos no torno é maior que na serra, fato que se deve ao tipo de 

tecnologia utilizada.  

 

Além dos cálculos apresentados, informações dadas pelo artesão indicam um possível 

aproveitamento de aparas do processo de preparação dos cubos na ‘serra elétrica de disco’, 

com tamanho viável para a confecção de artefatos de menor porte. Esse já configura um caso 

de reaproveitamento interno, caracterizando oportunidade de P+L de Nível 1.  

 

Com relação aos insumos, tais como as lixas d’água e esponjas de aço, as perdas estão 

relacionadas à qualidade desses e às técnicas utilizadas pelos artesãos no polimento. É 

importante sinalizar as perdas relacionadas à falta de limpeza e organização do ambiente 

interno de trabalho. Em se tratando das perdas de verniz, a técnica utilizada na oficina 

possibilita uma maior perda do insumo se comparado à aplicação manual usando pincéis.  

 

Outro insumo que pode estar sendo desperdiçado é a energia elétrica pelo tipo de ligação feita 

nos equipamentos. A serra elétrica de disco, por exemplo, é acionada conectando-se dois fios, 

sem chaves ou interruptores. Além das perdas, vale destacar os riscos de choque e queimadura 

que os artesãos estão expostos, bem como danos aos equipamentos devido a curto-circuito. 

 

Alguns fatores que influenciam diretamente para a ocorrência de perdas, tanto da matéria 

prima quanto dos insumos, são: 

 

� Tipo de tecnologia utilizada, em especial no torneamento; 

� Instalações elétricas inadequadas; 

� Ambiente onde os trabalhos são realizados não permite entrada abundante da 

luminosidade natural, sendo necessário uso de energia elétrica também durante o 

período diurno; 

� Uso de lâmpadas incandescentes, que promovem alto consumo de energia; 

� Baixa qualidade de insumos, como exemplo das lixas e esponjas de aço; 

� Não há uso de técnicas para tratamento e reaproveitamento da água de processo; 

� Tecnologia utilizada para a aplicação do verniz contribui para perdas do insumo; 
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� Excesso de pó decorrente do processo é encontrado no solo da área de confecção 

contribuindo para aumentar o risco de queda dos artesãos, danos à sua saúde física, 

assim como contribuir para perdas de produtos; 

 

Pelo levantamento do quantitativo de perda e aproveitamento da matéria prima nos dois 

processos e ainda do custo da mesma para o artesão (os valores variam tal como para a 

Oficina 1), foi possível avaliar economicamente quanto dela se transformou em resíduo. Os 

QUADROS 5.11 e 5.12 permitem a visualização dessas parcelas, respectivamente nos 

processos dos PCq’s e dos Cinzeiros.  

 

QUADRO 5.11 – Perda financeira da matéria prima no processo produtivo dos Porta Copos              

quadrados. 

PORTA COPOS quadrados 

Peso do bloco: 69,00kg 
X 

(R$0,15/Kg) 
 

= R$ 10,35 

Peso Total produto: 20,41kg = R$ 3,06 

Peso Total do resíduo: 48,59kg = R$ 7,29 

Peso do bloco: 27,00kg 
X 

 (R$0,25/Kg) 
 

= R$ 6,75 

Peso Total produto: 3,21kg = R$ 0,80 

Peso Total do resíduo: 23,79kg = R$ 5,95 

    

 

QUADRO 5.12 – Perda financeira da matéria prima no processo dos Cinzeiros cilíndricos. 

CINZEIROS cilíndricos  

Peso do bloco: 27,00kg 
X 

(R$0,15/Kg) 
 

= R$ 4,05 

Peso Total produto: 3,21kg = R$ 0,48 

Peso Total do resíduo: 23,79kg = R$ 3,57 

Peso do bloco: 27,00kg 
X 

 (R$0,25/Kg) 
 

= R$ 6,75 

Peso Total produto: 3,21kg = R$ 0,80 

Peso Total do resíduo: 23,79kg = R$ 5,95 

    

 

 

Fonte: Elaboração própria. 2015.  

Fonte: Elaboração própria. 2015.  
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Identificadas as causas dos desperdícios, um conjunto amplo de oportunidades de melhorias 

foi elaborado, para o desempenho das atividades na Oficina 2.  

 

Identificação das oportunidades de P+L para Oficina 2  

 

Para a Oficina 2 foram elaboradas as seguintes propostas de melhorias: 

 

1. Segregar, na fonte, os resíduos gerados;  

2. Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – contaminados 

com resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis usados, restos de lixas, restos de 

jornais) originados no processo produtivo; 

3. Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos artefatos e coleta 

dos resíduos; 

4. Fortalecer parcerias existentes para comercialização dos resíduos grosseiros; 

5. Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos custos por 

tipo de artefato; 

6. Criar metodologias para aumentar a eficiência no aproveitamento da matéria prima; 

7. Substituir lâmpadas incandescentes pelas econômicas; 

8. Promover melhorias nas instalações elétricas; 

9. Instalar um padrão de energia apenas para as instalações da oficina; 

10. Substituir o equipamento de aplicação de verniz por um que promova maior eficiência 

ao processo; 

11. Modificar leiaute da área de produção; 

12. Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento no processo; 

13. Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de processo; 

14. Umidificar as etapas de corte e torneamento a fim de reduzir a geração de poeira.; 

15. Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento; 

16. Substituir o verniz poliuretano pelo à base de água; 

17. Implantar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos quais os artesãos 

estão expostos; 

18. Criar locais adequados para armazenar os EPI’s novos e usados; 

19. Utilizar o pó fino residual da produção dos artefatos para a composição da massa 

plástica usada nos processos; 
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20. Implantar sistemas de controle da poluição atmosférica que permitam a captação e 

armazenamento do pó originado no processamento da matéria prima na ‘serra elétrica 

de disco’ e no ‘torno a placa’; 

21. Estudar possibilidades de aproveitamento externo dos resíduos finos da matéria prima. 

 

 

5.3 - OFICINA 3 

 

 

Na terceira oficina objeto de estudo dessa pesquisa, o artesão, atualmente proprietário, iniciou 

suas atividades há aproximadamente vinte e três anos, quando auxiliava seu irmão mais velho 

na confecção dos artefatos. Para o desenvolvimento das atividades na oficina, ele conta com a 

ajuda de sua esposa que iniciou seus trabalhos com a pedra sabão também há 

aproximadamente vinte anos, auxiliando seu pai no sustento da família.  

 

A atividade constitui-se como a principal fonte de renda da família. Segundo depoimentos dos 

artesãos, além de obter o sustento da família, exercem essa atividade pelo gosto em trabalhar 

com a matéria prima. O artesanato confeccionado conta com uma grande variedade de 

produtos, em diferentes tipos de acabamento. Fazem parte de seu portfólio: porta-copos 

circulares e quadrados, porta-livros, porta-joias bola, cinzeiros rústicos, jogos de xadrez, jogos 

resta-um, que em sua maioria podem variar de tamanhos e tipo de acabamento. 

 

Os principais clientes dessa oficina são lojistas dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Santa Catarina e Paraíba. Os artefatos são confeccionados de acordo com as encomendas e 

recebem o acabamento final (‘in natura’, verniz ou bordado) conforme solicitado pelo cliente. 

Períodos de férias, feriados e datas comemorativas são considerados os melhores períodos de 

produção/venda no ano.  

 

Para desenvolver produtos de qualidade, os artesãos são criteriosos na escolha tanto da 

matéria prima, quanto dos materiais auxiliares tais como lixas, esponjas de aço, verniz entre 

outros. E levam em consideração, ainda, a durabilidade desses últimos, mesmo que esses 

materiais escolhidos tenham um preço mais elevado que outros similares.  
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No que se refere à escolha da matéria prima, os artesãos compram os blocos ‘in natura’ 

considerando principalmente a tonalidade e a “massa do bloco” (termo usado pelos artesãos). 

Preferem os tons esverdeados e esbranquiçados, além do tom acinzentado para confecção dos 

jogos de xadrez. Em uma última opção utilizam blocos no tom de creme/amarelo. Quanto à 

“massa” do bloco, optam pelos mais uniformes, aparentemente, que não apresentam 

impurezas – conhecidas popularmente pelos artesãos como “podres” e “areia”.  

 

Com base na metodologia utilizada para a pesquisa, iniciaram-se os trabalhos nessa oficina 

também com sua caracterização, efetuada a partir do levantamento de dados por meio de 

entrevistas com os artesãos e de visitas ao local. O Quadro 5.13 sintetiza as informações 

gerais da oficina.  

 

QUADRO 5.13 – Caracterização da Oficina 3 

PARÂMETRO INFORMAÇÕES 

Nome da Empresa Oficina 3 – Oficina de artesanato do “Tito” 

Localização Santa Rita de Ouro Preto – MG. 

Número de Funcionários 2 

Mercado de Atuação: 
interno/externo 

Sobretudo para os Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e 
Santa Catarina.  

Responsável:  “Tito” 

Contato: -  

 

 

 

5.3.1 – 1ª Etapa: Planejamento e Organização na Oficina 3  

 

 

Os passos que conferem a primeira etapa do estudo são comuns às três oficinas, portanto, 

relatado anteriormente nesse capítulo.  

 

Ainda na primeira fase da pesquisa foi realizada a composição da equipe de trabalho, 

denominada de ECOTIME (Equipe de P+L). A equipe de P+L dessa oficina foi formada pelo 

Fonte: Adaptado do Guia de P+L, CEBDS, 2003.  
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artesão proprietário e pela mestranda em sustentabilidade, Essa equipe pode ser visualizada no 

QUADRO 5.14. 

 

   QUADRO 5.14: Equipe de P+L da Oficina 3 

FUNÇÃO NOME 
 

Consultor (a): Mestranda em Sustentabilidade 
Socioeconômica e Ambiental – Engenheira Ambiental 

 

Maralise Moreira de Paula Rodrigues 

Artesão: Proprietário  “Tito”  

 
 
 

Os objetivos do estudo e as possíveis barreiras à realização da pesquisa e à implementação da 

metodologia, foram identificadas comuns às três oficinas, portanto já relatado no presente 

capítulo. 

 

Realizada a primeira fase dos trabalhos do programa de P+L, passou-se à segunda fase qual 

consistiu na realização de uma pré-avaliação das atividades desenvolvidas pela oficina e do 

diagnóstico das mesmas.  

 

 

5.3.2 – 2ª Etapa: Pré-Avaliação e Diagnóstico na Oficina 3 

 

 

Na segunda etapa dos trabalhos, tendo obtido as informações que permitiram um 

conhecimento preliminar da oficina 3, foi possível confeccionar o leiaute da mesma, através 

do qual  foi possível visualizar a distribuição dos equipamentos no espaço físico da oficina, 

assim como visualizar a maneira como se dá o fluxo de materiais durante a elaboração dos 

artigos. A elaboração desse leiaute tem o objetivo de auxiliar na preparação de um projeto de 

melhoria da disposição dos equipamentos e do fluxo produtivo, os quais implicarão na 

melhoria do desempenho das atividades na oficina. No ANEXO VIII se encontra o esboço do 

leiaute da oficina 3.  

 

Durante as primeiras visitas realizadas já foi possível perceber o grande volume de resíduos, 

que se apresentam em forma de aparas/retalhos/rebarbas e de pó, sendo que esse último se 

Fonte: Adaptado do Guia de P+L, CEBDS, 2003. 
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encontra espalhado por toda oficina. A maior parte das aparas é depositada num pátio 

próximo à entrada da oficina (Figura 5.30).  

 

  

 

 

A partir do leiaute foi possível observar alguns aspectos: 

 

� Proximidade relativa entre os equipamentos utilizados no processo, o que facilita 

o desenvolvimento dos trabalhos;  

� Resíduos da matéria prima (aparas) ficam dispostos na área externa da oficina e 

sujeitos às intempéries; 

� Proximidade da oficina com residências da família, de familiares e de outros 

vizinhos; 

� Área de acabamento localizada no terraço da casa do artesão, necessitando 

deslocamento por escadas com os artefatos; 

� Proximidade com corpo d’água, onde é despejado todo efluente do processo; 

� Presença do pó de pedra sabão (residual) por toda área da oficina; 

� O desenho (três lados fechados) e a localização da oficina requer o uso de 

luminosidade cedida por energia elétrica mesmo durante o dia. Praticamente não 

há aproveitamento da luminosidade natural.  

 

A metodologia de P+L requer o estudo dos processos produtivos e como parte dele, a 

elaboração de fluxogramas de processo. No caso da Oficina 3, optou-se pelo estudo do 

processo produtivo dos ‘Porta Livros’ e ‘Porta-Copos circulares’, de maneira a representar o 

Figura 5.30: Vista da área de produção da oficina 3, disposição da matéria prima e das pilhas de resíduo. 
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processo de confecção que tem por base a ‘serra elétrica de disco’ e o ‘torno à placa’, 

respectivamente. No decorrer da descrição dos processos, esses artefatos serão indicados pelas 

respectivas abreviaturas ‘PL’ e ‘PCc’. 

 

Em seguida, pede-se a composição dos diagramas de entradas e saídas, nos quais foi possível 

sintetizar e visualizar os materiais utilizados em cada etapa do processo. Da mesma forma, foi 

possível observar os produtos finais, semiprodutos e resíduos, sendo esses últimos resultados 

de cada etapa do processo. 

 

Descrição de processos:  

 

Após a escolha dos blocos ‘in natura’, passa-se à preparação dos ‘cortes’, que corresponde à 

primeira divisão do bloco, uma fase comum para qualquer artefato que for produzido. O 

tamanho ou a largura dos ‘cortes’ depende do artefato que será produzido. Nessa oficina, essa 

divisão é efetuada com auxílio de uma ferramenta denominada ‘grupião’, que consiste em um 

serrote manuseado simultaneamente por duas pessoas (Figura 5.31). 

 

 

 

‘Porta-Livro’ 

 

Na confecção de ‘porta-livros’, efetuada a primeira divisão do bloco, o artesão segue com os 

dois ‘cortes’ originados para a ‘serra elétrica de disco’ onde são realizadas todas as divisões 

seguintes.  Cada ‘corte’ da primeira divisão é dividido em chapas com a largura necessária 

Figura 5.31: Divisão dos blocos ‘in natura’, na oficina 3. 
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para o produto final. Essas chapas são subdivididas obtendo daí as chapas finais com 

espessura e comprimentos adequados aos ‘porta-livros’ confeccionados. Resultam desse 

processo as chapas finais e os resíduos sólidos da matéria prima de diversos tamanhos – do pó 

às aparas (Figura 5.32).  

 

  

 

 

Efetuado todo o processo de divisão o artesão passou à fase de montagem dos ‘porta-livros’. 

Esse processo consiste na união de duas chapas de diferentes comprimentos, uma maior e 

outra menor, utilizando a cola massa plástica produzida na oficina. Para a montagem foi 

forrada a ‘mesa de montagem’ com folhas de jornal “usadas”, que compõem, posteriormente, 

parte do resíduo do processo. 

 

Realizada a montagem, os ‘porta-livros’ secos são levados de volta à serra de disco para 

limpar o excesso de cola que fica por detrás e nas laterais desse artefato. A cola excedente de 

dentro do “L” é removida com auxílio de uma faquinha antes que esta esteja totalmente seca 

(Figura 5.33).  

 

Figura 5.32: Divisão do bloco em chapas e resíduos do processo. 

Poeira 

Aparas Chapas  
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A etapa seguinte corresponde ao acabamento, cuja primeira fase constitui o polimento a 

úmido. Esse polimento é feito com lixas d’água gramaturas 100 e 220 e água limpa, cuja saída 

acontece de forma corrente através de uma torneira (Figura 5.34). Origina-se dessa primeira 

fase de acabamento os ‘porta-livros in natura’, aos quais são acrescentados bichinhos de 

pedra sabão em cada um dos lados (“L”). Esses bichinhos são adquiridos de outras oficinas. 

 

 

 

 

O artefato poderia ainda receber um segundo tipo de acabamento que consiste na aplicação de 

verniz. No entanto, no caso estudado, o artefato foi destinado à comercialização ‘in natura’. 

Figura 5.33: Montagem e limpeza dos Porta Livros. 

Figura 5.34: Polimento a úmido dos Porta Livros, Oficina 3 

Excesso de 
cola externo Excesso 

de cola 
interno  

Folhas de 
jornais  

Água 
corrente  
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Na embalagem foram utilizados jornais “usados”, fitas de embalagem e caixas de papelão. A 

Figura 5.35 mostra o processo de confecção dos ‘porta-livros’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado o fluxograma de processo foi possível compor o diagrama qualitativo de entradas e 

saídas de matéria prima, insumos, produtos e resíduos, onde é possível visualizar todos esses 

aspectos do processo produtivo. A figura 5.36 apresenta esse diagrama.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.35: Fluxograma do processo produtivo de Porta Livros, Oficina 3 
 

MATÉRIA PRIMA  

Divisão dos blocos com “grupião” 

Divisão em chapas na ‘serra elétrica de disco’   

MONTAGEM 

Polimento úmido 

Retirado excesso de cola na serra 
elétrica de disco 

 
ACABAMENTO 

PREPARAÇÃO 

CONFECÇÃO 

PRODUTO FINAL 1  

Colagem dos bichinhos  

Embalagem 
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Outro produto que teve seu processo produtivo estudado foi o ‘porta-copo circular’. A 

descrição desse processo se encontra no item a seguir. 

‘Porta-Copo circulares’  

 

Na confecção dos ‘PCc’s, após a divisão do bloco ‘in natura’ em ‘cortes’, são efetuadas as 

subdivisões dos mesmos na ‘serra elétrica de disco’. Dessas subdivisões originam-se os cubos 

sextavados. O desbaste lateral dos cubos contribui para reduzir o risco de acidentes no 

torneamento.  

 

Figura 5.36: Diagrama de Entradas e Saídas do processo de confecção dos Porta Livros, oficina 3 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Divisão dos blocos com 
‘grupião’.  

Chapeamento na ‘serra 
elétrica de disco’ 

Poeira; “cortes” do bloco  

Pó e aparas; Chapas em 
dois tamanhos. 

MONTAGEM 
Cola massa plástica (Talco, 
catalisador, resina); Chapas 
em dois tamanhos; jornal. 

 

 Restos de jornal, excessos 
de cola e PL montado.  

Poeira de pedra sabão; 
‘Porta-Livros’ montados.  

Efluentes líquidos; Restos 
de lixas; ‘PL’s polidos 

“Cortes” do bloco, água,  
Energia elétrica;  

Blocos de pedra sabão ‘in 
natura’ 

 

Retirada do excesso de 
cola na ‘serra elétrica de 

disco’ 

‘PL’montados; energia 
elétrica, 

ACABAMENTO 1   
Polimento a úmido 

‘PL’ montados, Lixas 
d’água nºs 80 e 220, Água. 

Colagem dos bichinhos 
 

Produto final –  
PORTA-LIVROS  

ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS 

‘Porta-Livros in natura’  ‘PL’ polido, bichinhos, 
massa plástica  

Embalagem 

‘Porta-Livros in natura’, 
jornais e caixas papelão 

usados, fita de embalagem. Restos de embalagens 
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Os cubos originados são colados nas “pegas” – tarugos de ferro utilizados para conectar o 

cubo sextavado ao ‘torno a placa’ e/ou à ‘furadeira de banca’. Na ‘furadeira de banca’ o corte 

é perfurado internamente por uma hélice em rotação. Nesses processos de formação dos cubos 

e perfuração, ambos realizados a seco, fica perceptível a grande geração da poeira residual da 

matéria prima.  

 

Realizadas as perfurações internas dos cubos, os mesmos são levados ao ‘torno à placa’ para 

torneamento externo e os acertos de possíveis irregularidades internas que tenham resultado 

da etapa de perfuração. Durante o torneamento externo o artesão afere com um “copo-

modelo” a medida externa do torneado. Como ferramentas auxiliares nesse último processo 

são utilizadas ‘varas de ferro com videa na ponta’, ‘chave de cano’ e ‘arco de serra’. Esse 

último é usado para desconectar o “copo” resultante da “pega” de ferro. Ainda no 

torneamento, procede-se o lixamento a seco externo e interno com esponjas de aço e lixas de 

gramatura nº 80. Em seguida frisos na parte externa desses copos são feitos, para compor 

detalhes ao artefato.  

 

Os ‘copos’ são levados à ‘serra elétrica de disco’ para as aberturas laterais (frestas) através 

das quais ocorre o manuseio dos “pratinhos”. As frestas são finalizadas com uma ‘grosa’.  

 

Dos cubos sextavados restantes originaram-se os pratinhos que compõem o artefato ‘PCc’. 

Esses pratinhos são confeccionados por torneamento com auxílio de ‘varas de ferro com 

videa’, até que o mesmo adquira a forma cilíndrica mais “perfeita” e o diâmetro necessário. 

Um ‘arco de serra’ é utilizado para desconectar cada pratinho.  

 

Durante todo o processo de confecção dos ‘PCc’s são geradas grandes quantidades de 

resíduos da pedra sabão (matéria prima). Esses resíduos são compostos por tamanhos 

diferentes que vão desde o pó com variabilidade na granulometria até aparas de diferentes 

tamanhos. Tal característica física dos resíduos pode, facilmente, ser verificada por inspeção 

visual. Além dos resíduos da matéria prima, restos de cola, esponjas de aço e de lixas do 

polimento a seco acabam se misturando ao pó do torneamento. As figuras 5.37 e 5.38 

mostram a primeira fase da confecção dos ‘PCc’s.  
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Figura 5.37: Sequência da confecção dos ‘copos’ dos ‘Porta-Copos circulares’. 

Figura 5.38: Confecção dos pratinhos dos ‘Porta-Copos circulares’ 

A B

C D 

Poeira 

Poeira 

Aparas 
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Os PCc’s confeccionados foram encaminhados ao polimento a úmido – etapa semelhante à 

realizada para os ‘PL’s. Nesse polimento é utilizado, primeiramente, palhas de aço e em 

seguida folhas de lixa d’água gramatura 220 que proporciona uma superfície mais lisa. 

Segundo relato dos artesãos, com esse polimento, o artefato pode ser destinado à venda ‘in 

natura’, receber ainda o acabamento com verniz ou pigmentação para bordados. No caso 

investigado, os produtos recebem aplicação manual de verniz (Figura 5.39).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.39: Aplicação de verniz nos Porta-Copos circulares 
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A figura 5.40 sumariza o processo produtivo dos ‘PCc’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efetuadas a descrição do processo produtivo e a elaboração do fluxograma (Figura 5.41) do 

mesmo, elaborou-se o diagrama de entradas e saídas, através do qual é possível visualizar 

Figura 5.40: Fluxograma do processo produtivo de ‘Porta-Copos circulares’, Oficina 3. 
 

Divisão do bloco com “grupião” 

Redivisão e formação dos cubos na Serra 
Elétrica de Disco.  

TORNEAMENTO (torno a placa) – preparação dos 
“pratinhos” e polimento a seco dos “copos” e “pratinhos” 

 

ACABAMENTO 2 – Aplicação de Verniz  
  

ACABAMENTO 1 – Polimento a úmido 
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qualitativamente todos os materiais utilizados em cada etapa da confecção dos ‘PCc’s, bem 

como os produtos e resíduos de cada uma delas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.41: Diagrama de Entradas e Saídas do processo produtivo dos ‘Porta-copos cilíndricos’, oficina 3 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Divisão dos blocos com 
‘grupião’.  

Formação dos cubos na 
‘serra elétrica de disco’ 

Pó de pedra sabão; quatro 
‘cortes’ do bloco  

Pó e aparas; cubos 
sextavados 

PERFURAÇÃO 
(furadeira de banca) 

Cola massa plástica (Talco, 
catalisador, resina); cubos 

sextavados, energia elétrica;  

 Pó de pedra sabão com 
diferentes tamanhos, 
‘copos’ dos PCc’s 

semiprontos 

Poeira de pedra sabão; 
‘copos’ dos PCc’s 

Efluentes líquidos: água + 
pó, restos de lixas, de 

palha de aço, ‘PCc’ s ‘in 
natura’. 

‘Cortes’ do bloco, água,  
Energia elétrica 

Blocos de pedra sabão ‘in 
natura’ 

 

Abertura de frestas 
laterais nos “copos dos 
PCc’s na ‘serra elétrica 

de disco’  
Copos dos PCc’s; Energia 

elétrica  

Acabamento 1  
Polimento a úmido 

‘Porta-Copos’ completos, 
palha de aço, lixas d’água 

nº 220, água. 

Acabamento 2 
a) Aplicação de Verniz 

 

Produto final  
Porta-Copos circular  

ETAPAS ENTRADAS SAÍDAS 

Vapores do verniz, 
produto final. 

PCc’s ‘in natura’, verniz, 
aguarrás  

Embalagem 

‘PCc’s acabados, jornais e 
caixas papelão usados, fita 

de embalagem. Restos de embalagens 

 Pó de pedra sabão com 
diferentes tamanhos, 

restos de esponjas de aço 
e lixas; restos de cola; 
‘copos’ dos PCc’s e 

pratinhos  

TORNEAMENTO 
(torno à placa) 

 ‘; Cola massa plástica; 
energia elétrica; cubos 
sextavados; esponjas de 
aço e lixas secas; ‘copos’ 
dos PCc’s semi-prontos. 
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Com base nos diagramas qualitativos dos dois artefatos e observados os fluxogramas e as 

descrições do processo produtivo, atentou-se para a necessidade de saber os motivos da 

geração de resíduos nas respectivas etapas, tanto para os insumos quanto para matéria prima. 

A partir daí compôs-se um conjunto de oportunidades de melhorias dentre as quais serão 

escolhidas aquelas que forem mais viáveis. 

 

 

5.3.3 – 3ª Etapa: Avaliação de P+L na Oficina 3 

 

 

Avaliação da P+L 

 

A partir do diagrama elaborado na segunda etapa do programa, efetuou-se o balanço de massa 

a fim de saber quanto da matéria prima se transformou em produtos e em resíduos. Os 

resíduos são compostos de pó e fragmentos de diferentes tamanhos, conforme já destacado na 

descrição dos processos produtivos. Assim como nas outras duas oficinas estudadas, o 

levantamento quantitativo foi efetuado ‘in loco’, com base em dados coletados durante a 

pesquisa de campo, uma vez que o artesão não possui dados registrados do consumo tanto da 

matéria prima quanto dos insumos que são utilizados nos processos. 

 

O primeiro passo para o levantamento quantitativo da matéria prima foi a pesagem dos blocos 

‘ in natura’ que são utilizados para a confecção de cada um dos artefatos. O bloco destinado à 

confecção dos ‘PL’ teve uma massa de 79kg e, o destinado à confecção dos ‘PCc’s teve uma 

massa de 73kg.  

 

Do bloco de 79kg destinado aos ‘PL’s foram produzidos 13 pares de “éles” (L). 

Contabilizados ‘PL’s apenas a parte de chapas em formato de “L”, sem considerar os 

bichinhos que são colados em cada uma das partes, pois esses bichinhos são confeccionados 

em outras oficinas.  

 

Quando prontos, os 13 pares de “éles” (L) contabilizaram uma massa de 20,95 kg 

correspondendo a um aproveitamento de 26,51% da massa do bloco ‘in natura’. 
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Consequentemente, houve uma perda de 73,49%. Os cálculos correspondentes a esses 

resultados se encontram no ANEXO V desta dissertação. O artesão destaca que é possível 

selecionar e aproveitar algumas das aparas, dentro da própria oficina, para a produção de 

outros artefatos. Não foi possível fazer uma estimativa da quantidade dessas aparas em 

percentual, mas sabe-se que a parcela reaproveitada é muito pequena se comparada ao volume 

de resíduos gerado no processo.   

 

No polimento a úmido foi possível observar o gasto das lixas d’água gramaturas 100 e 220, 

que foram divididas respectivamente em nove e seis partes. Nos artefatos produzidos na ‘serra 

elétrica de disco’ foram utilizadas duas graduações de lixas no polimento a úmido. Isso ocorre 

pelo fato dos mesmos apresentarem superfícies mais rugosas (ásperas) que aqueles torneados 

(previamente polidas a seco no torneamento). Da lixa mais áspera (gramatura100) constatou-

se um consumo de 2/9 (22,2%) da folha, que não pôde ser reutilizada para polir outros 

produtos. E, da lixa gramatura 220 (usada para o polimento mais fino) verificou-se um 

consumo de 1/6 da folha (26,6%) para polir os treze pares de ‘PL’.  

 

O tempo utilizado para o polimento dos porta-livros foi de 0:45hs para os 13 pares de “L” 

unidades, sendo 1 por vez. Sabendo que a vazão identificada por minuto foi de 9 litros (ou de 

0,15L/s), conforme relatado no início desse capítulo e, considerando o tempo de polimento de 

45 minutos, estimou-se que o volume de água utilizado para o polimento da quantidade 

produzida desse artefato foi de 405litros (9L x 45min). 

 

Acredita-se que um dos pontos que levam à despreocupação com consumo de água seja o fato 

de não haver uma cobrança monetária pela quantidade utilizada. O QUADRO 5.15 apresenta 

o balanço de massa do processo produtivo dos ‘PL’s’. 
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QUADRO 5.15 – Balanço de massa do processo produtivo de Porta Livros. 

ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS 

Matéria prima  Insumos/auxiliares ETAPA Produtos/Resíduos 

 
 
Bloco ‘in natura’ 

de 79kg 

 
Energia elétrica, massa 

plástica (Talco de pedra- 
resina liquida e catalisador), 

Água, 
 

 
Divisão inicial 

do bloco, 
Chapeamento e 

montagem  

 
Poeira de pedra sabão, aparas,  
resíduos de granulometria mais 

grosseira, e da cola usada na 
confecção dos PL. 

13 pares de PL 

 
 

2/9 da folha de lixa d’água 
gramatura 100, 1/6 da folha 
de lixa d’água gramatura 
220, 405 litros de água 

 
 
 
 

Polimento 

 
13 pares de PL “in natura” com 
peso unitário médio de 1,6 kg 
totalizando 20,95 kg; efluentes 

líquidos (405 litros de água + pó). 
58,10 kg em resíduos totais da 

matéria prima.2/9 da folha de lixa 
d’água 100, 1/6 da folha de lixa 

d’água 220. 
 

 
13 pares de PL = 

20,95 kg 
 

 
 

Bichinhos e massa plástica  

 
Colagem dos 
bichinhos e 
Acabamento 

Final  
 

 
 

Porta-Livros completos e ‘in 
natura’ 

 
 

Porta-Livros ‘in 
natura’ 

 

 
 Jornais, caixas de papelão, 

fitas de embalagem. 
 

Embalagem Restos de embalagem 

 

 

 

Do bloco de 73kg foram confeccionadas seis unidades de ‘Porta-copos cilíndricos’, 

considerando o copo suporte e os pratinhos que são colocados dentro desses copos.  

Verificou-se uma massa total de 8,66 kg para as seis unidades produzidas, o que corresponde 

a um aproveitamento de 11,86% da massa total do bloco ‘in natura’. Dessa forma, a perda 

total verificada no processo produtivo desse produto foi de 88,14%.  

 

Durante o estudo foi possível averiguar o percentual de perda também nas duas etapas 

principais do processo. A massa do bloco resultante em resíduos da etapa de preparação dos 

cortes até a obtenção dos cubos sextavados efetuada na serra elétrica de disco foi 

primeiramente quantificada. Posteriormente, foi verificada a perda na etapa de torneamento e, 

para tanto, considerou-se a perfuração na ‘furadeira de banca’ como parte do torneamento, 

uma vez que esse processo era realizado antes da instalação da furadeira no torno a placa.   Da 

Fonte: Adaptado de CNTL 2003b 
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matéria prima originam-se três tipos de resíduos: os resíduos sólidos – aparas/rebarbas e pó 

com variabilidade de granulometria –, as emissões atmosféricas – pó muito fino que fica em 

suspensão depositando-se sobre as superfícies após certo tempo – e, os efluentes líquidos onde 

se encontram misturados o pó da pedra sabão e a água. 

 

Do bloco “in natura”, de 73kg, na fase de preparação e formação dos cubos sextavados (etapa 

da serra de disco)  aproveitou-se 24,23 Kg (aproveitamento de 33,19% do bloco ‘in natura’ e 

perda de 66,81% em forma de pó e aparas).  Esse resultado pôde ser verificado pesando-se os 

“cubos sextavados” (produto dessa etapa) antes da colagem das ‘pegas de ferro’. Segundo o 

artesão, algumas aparas podem ser aproveitadas para outros artefatos. 

 

Após a perfuração, torneamento e polimento a úmido foram obtidas, como produtos finais, 

seis unidades de ‘PCc’s’. Esses artefatos pesaram 8,65kg que, descontando de 24,23kg 

correspondente à massa total dos cubos, obteve-se uma perda de 15,58 kg da matéria prima. 

Esse valor equivale a uma perda de 64,28% da massa total dos cubos (produto da serra) e, 

consequentemente, a um aproveitamento de 35,72%.  

 

Na aplicação de verniz foi possível quantificar um consumo de 10 ml do insumo para as 6 

(seis) unidades produzidas. Uma estimativa da quantidade de lixas gastas para o polimento 

desses artefatos foi possível de ser realizada apenas durante o polimento a úmido. Constatou-

se que, para polir as seis unidades de ‘PCc’s’ foram utilizados 1/4 da esponja de palha de aço 

(uma média visualmente verificada) e 1/6 da folha de lixa de gramatura 220. Na etapa a seco 

realizada ainda no torno, essa estimativa não foi realizada pelo fato das lixas usadas terem 

sido reaproveitadas de outros processos. Nesse caso, o artesão destaca que o gasto de lixas 

nessa etapa é bem inferior ao processo a úmido. O QUADRO 5.16 sumariza o levantamento 

realizado das entradas e saídas do processo de confecção dos porta-copos circulares.   
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QUADRO 5.16 – Balanço de massa do processo produtivo dos Porta Copos circulares 

ENTRADAS PROCESSO SAÍDAS 

Matéria prima  Insumos ETAPA Produtos/Resíduos 

 
 
Bloco “in natura” 

de 73kg 

 
 

 Energia elétrica. 

 
Divisão do bloco 
inicial e formação 

dos cubos 

 
Poeira de pedra sabão, aparas e 
resíduos de granulometria mais 

grosseira que totalizaram 
48,77kg. Os cubos totalizaram 

24,23kg  
 

 
 
 

Cubos com peso 
total de 24,230kg 

 
Energia elétrica, massa 
plástica (pó de pedra- 

resina liquida e 
catalisador), Esponja de 
aço fina, lixa de pano,  

 
 
 

Perfuração e 
Torneamento 

 
6 unidades de ‘porta-copos’ 
cilíndricos, resíduos totais da 

matéria prima (15,58 Kg), 
(pesagem feita após o 

polimento final). 
 

 
 

6 un. de PCc’s 
 

 
Água, 1/6 da folha de lixa 

d’água nº 220 e ¼ da 
esponja de aço.  

   

Acabamento Final – 
polimento a úmido 

 
 

PCc’s ‘in natura’ (8,65kg) 

 
 

PCc’s ‘in natura’ 
 

 
 

10ml de verniz 
Acabamento Final – 
aplicação de verniz 

 
 

PCc’s envernizados 

 
 

PCc’s envernizados 
 

 
Jornais, caixas de papelão, 

fitas de embalagem. 
 

Embalagem 

 
 

Restos de embalagem 

 

 

Após o levantamento das entradas e saídas para os dois artefatos confeccionados pode-se 

afirmar que as técnicas utilizadas para dar origem a cada um dos produtos estudados 

possibilitam grande perda da matéria prima, principalmente no que se refere aos produtos 

modelados fundamentalmente pelo torneamento. Tal fato fica evidente quando são 

comparados os artigos torneados com aqueles elaborados basicamente na ‘serra elétrica de 

disco’.  

 

A qualidade da matéria prima também pode contribuir sobremaneira para perdas. 

Aparentemente o bloco pode apresentar-se maciço e quando trabalhado apresentar veios e 

“brocas” internamente, o que inviabiliza seu uso.  

 

Fonte: Adaptado de CNTL 2003b 
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Economicamente foi possível avaliar o total da matéria prima aproveitada como produto final 

e a parcela residual, identificadas nos dois processos avaliados nessa oficina. O custo da 

tonelada varia entre os mesmos valores identificados para a Oficina 1. Para a realização dos 

cálculos demonstrativos considerou-se o menor e o maior valor do intervalo. Os QUADROS 

5.17 e 5.18 apresentam os custos das perdas e do aproveitamento nos processos dos PL’s e 

dos PCc’s,  respectivamente. 

 

QUADRO 5.17 – Perda financeira da matéria prima no processo dos Porta Livros. 

PORTA LIVROS 

Peso do bloco: 79,00kg 
X 

(R$0,15/Kg) 
 

= R$ 11,85 

Peso Total produto: 20,945kg = R$ 3,14 

Peso Total do resíduo: 58,055kg = R$ 8,71 

Peso do bloco: 79,00kg X 
 

(R$0,25/Kg) 
 

= R$ 19,75 

Peso Total produto: 20,945kg = R$ 5,24 

Peso Total do resíduo: 58,055kg = R$ 14,51 

    

 

QUADRO 5.18 – Perda financeira da matéria prima no processo de Porta Copos circulares. 

PORTA COPOS circulares 

Peso do bloco: 73,00kg 
X 

(R$0,15/Kg) 
 

= R$ 10,95 

Peso Total produto: 8,655kg = R$ 1,29 

Peso Total do resíduo: 64,345kg = R$ 9,65 

Peso do bloco: 73,00kg 
X 

 (R$0,25/Kg) 
 

= R$ 18,25 

Peso Total produto: 8,655kg = R$ 2,16 

Peso Total do resíduo: 64,345kg = R$ 16,08 

    

 

 

Com relação ao rendimento dos insumos, tais como as lixas e esponjas de aço, percebe-se que 

também a técnica usada pelo artesão no polimento contribui para uma maior ou menor vida 

útil desses insumos. Exemplo, quanto mais a lixa é dobrada no momento do uso, menos ela 

dura, segundo relatos de outros artesãos. A maciez da matéria prima, a presença de impureza 

nos blocos (popularmente chamados de “podres”) e a qualidade das lixas e esponjas são 

Fonte: Elaboração própria. 2015.  

Fonte: Elaboração própria. 2015.  
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fatores fundamentais para durabilidade desses insumos influenciando, consequentemente, na 

quantidade de resíduos gerada. 

No que se refere à energia elétrica utilizada, não foi possível estimar o consumo durante os 

processos uma vez que um mesmo padrão distribui energia tanto para a oficina quanto para a 

residência do artesão, vizinha ao seu ambiente de trabalho. Além disso, foi realizado estudo 

da produção de dois tipos de artefatos, tendo como foco a análise da matéria prima e não do 

volume total (todos os modelos) produzido em um período de tempo (exemplo mês ou ano). 

 

No entanto, é possível dizer que existem perdas de energia elétrica devido a lâmpadas acesas 

no ambiente de trabalho vazio e devido às instalações irregulares, principalmente pela falta de 

interruptores ou chaves para ligar/desligar os equipamentos (são ligados apenas com a união 

dos dois fios desencapados). Além da possibilidade de perdas é importante colocar a 

existência do risco de acidentes por choques elétricos.  

 

Já em se tratando da água utilizada durante o processo, notou-se o uso constante de água 

limpa durante todo o tempo do polimento. Essa água sai pela torneira com uma vazão 

consideravelmente alta (fato observado), sem um controle no acionamento abre/fecha pelo 

artesão, o que ajuda na caracterização do desperdício. Conforme relatado anteriormente, 

pode-se estimar o quantitativo do volume de água utilizado. O efluente resultante é descartado 

no curso d’água próximo à oficina sem qualquer tratamento prévio. 

 

As aparas da matéria prima já são separadas e comercializadas com um de seus fornecedores. 

Máscaras e outros materiais foram visualizados misturados ao pó residual. Pontuadas as 

causas da geração de resíduos, foi elaborada uma lista de oportunidades para a oficina em 

estudo.  

 

Identificação das oportunidades de P+L para Oficina 3  

 

Pelos estudos realizados nessa oficina e tendo acompanhado o processo produtivo foi possível 

pontuar algumas medidas que podem auxiliar os artesãos na melhoria do desempenho da 

atividade artesanal. As oportunidades identificadas estão descritas a seguir: 

 

1. Segregar, na fonte, os resíduos gerados; 
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2. Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – contaminados 

com resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis usados, restos de lixas, restos de 

jornais) originados no processo produtivo; 

3. Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos artefatos e coleta 

dos resíduos; 

4.  Criar metodologias para aumentar a eficiência no aproveitamento da matéria prima; 

5. Fortalecer parcerias existentes para comercialização dos resíduos grosseiros; 

6. Estabelecer locais adequados para o armazenamento de ferramentas e insumos; 

7. Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos custos por 

tipo de artefato; 

8. Promover ações de conservação de energia elétrica durante a confecção dos artefatos; 

9. Substituir lâmpadas incandescentes pelas econômicas; 

10. Promover melhorias nas instalações elétricas; 

11. Instalar um padrão de energia apenas para as instalações da oficina; 

12. Modificar leiaute da área de produção; 

13. Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento no processo; 

14. Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de processo; 

15. Umidificar as etapas de corte e torneamento a fim de reduzir a geração de poeira; 

16. Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento; 

17. Substituir o verniz poliuretano pelo à base de água; 

18. Implantar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos quais os artesãos 

estão expostos; 

19. Criar locais adequados para armazenar os EPI’s novos e usados; 

20. Utilizar o pó fino residual da produção dos artefatos para a composição da massa 

plástica usada nos processos; 

21. Criar metodologias para aproveitamento das aparas (pedaços maiores que sobram dos 

processos) para confecção de outros artefatos na própria oficina; 

22. Implantar sistemas de controle da poluição atmosférica que permitam a captação e 

armazenamento do pó originado no processamento da matéria prima na ‘serra elétrica 

de disco’ e no ‘torno a placa’; 

23. Estudar possibilidades de aproveitamento externo dos resíduos finos da matéria prima. 
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Tendo identificado as oportunidades de melhorias para cada uma das três oficinas, seguiu-se 

para o procedimento de análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental das mesmas. 

Essas três análises estarão retratados no capítulo 6 dessa dissertação. 
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6. OPORTUNIDADES DE P+L: ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉC NICA, 

ECONÔMICA E AMBIENTAL. 

 

 

O presente capítulo apresentada as análises de viabilidade das oportunidades de melhorias 

identificadas em cada uma das oficinas estudadas, conforme indicado pela 4ª etapa da 

metodologia de P+L.  

 

Na análise econômica pretendeu-se avaliar o custo financeiro que a implementação de 

determinada oportunidade implica para o empreendimento. A partir dessa avaliação foi 

possível verificar sobre sua viabilidade ou não do ponto de vista econômico, levando em 

consideração os recursos financeiros próprios ou ainda a necessidade de apoio em agências de 

fomento para sua implementação.  

 

Na análise técnica foi avaliada se a proposta pode ser facilmente executada, se serão 

necessários treinamentos para os artesãos, no caso de modificações tecnológicas, bem como a 

realização de testes para o caso de substituição de insumos e ferramentas.  

 

Na análise dos aspectos ambientais, foram identificados os impactos que cada oportunidade 

promoverá na atividade exercida, sejam eles positivos ou negativos. Foram indicadas as 

melhorias na qualidade do ar, a redução da poluição hídrica, a redução da geração e a 

destinação dos resíduos, e a melhoria nas condições do ambiente de trabalho.   

 

O resultado conjunto dessas três análises demonstrou a viabilidade de implementação de cada 

oportunidade de P+L identificada para cada uma das oficinas, as quais estão sintetizadas no 

QUADRO 6.1. 
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Quadro 6.1 – Oportunidades de P+L identificadas nas oficinas de artesanato 
Oportunidades de P+L Oficina 1 Oficina 2 Oficina 3 

1 - Remover as pilhas de resíduos presentes na área de produção x   

2 - Segregar, na fonte, os resíduos gerados. x x X 

3 - Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – contaminados com 
resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis usados, restos de lixas, restos de jornais) originados 
no processo produtivo. 

x x X 

4 - Segregar, na fonte, os resíduos originados da matéria prima tendo tamanho como critério. x   

5 - Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos artefatos e coleta dos 
resíduos x x X 

6 - Fortalecer parcerias existentes para comercialização dos resíduos grosseiros   x X 

7 - Estabelecer locais adequados para o armazenamento de ferramentas e insumos  x  X 

8 - Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos custos por tipo de 
artefato  x x X 

9 - Promover ações de conservação de energia elétrica durante a confecção dos artefatos  x  X 

10 - Substituir lâmpadas incandescentes pelas econômicas  x X 

11 - Promover melhorias nas instalações elétricas  x X 

12 - Instalar um padrão de energia apenas para as instalações da oficina  x X 

13 - Substituir o equipamento de aplicação de verniz por um que promova maior eficiência ao 
processo  x  

14 - Modificar leiaute da área de produção x x x 

15 - Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento no processo x x x 

16 - Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de processo x x x 

17 - Umidificar as etapas de corte e torneamento a fim de reduzir a geração de poeira.  x x x 

18 - Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento x x x 

19 - Substituir o verniz poliuretano pelo à base de água x x x 
20 - Implantar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos quais os artesãos estão 
expostos x x x 

21 - Criar locais adequados para armazenar os EPI’s novos e usados  x x x 
22 - Utilizar o pó fino residual da produção dos artefatos para a composição da massa plástica 
usada nos processos x x x 
23 - Criar metodologias para aproveitamento das aparas (pedaços maiores que sobram dos 
processos) para confecção de outros artefatos na própria oficina.    x 

24 - Implantar sistemas de controle da poluição atmosférica que permitam a captação e 
armazenamento do pó originado no processamento da matéria prima na ‘serra elétrica de disco’ 
e no ‘torno a placa’ 

x x x 

25 - Estabelecer parcerias para o aproveitamento externo dos resíduos grosseiros da matéria 
prima  x   

26 - Estudar possibilidades de aproveitamento externo dos resíduos finos da matéria prima x x x 

27 – Criar metodologias para aumentar eficiência no aproveitamento da matéria prima x x x 

 

Como preconizado pela metodologia de P+L, as oportunidades identificadas indicam ações 

que proporcionarão desde a minimização da geração de resíduos e emissões (medidas de 

redução na fonte) e reciclagem nas próprias oficinas (reintegração dos resíduos nos processos 

internos) até o reuso (reciclagem externa) e a destinação final adequada deles, caso não seja 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 
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possível a primeira situação. O QUADRO 6.2 apresenta as oportunidades de P+L organizadas 

por nível de aplicação e os estudos de viabilidade necessários para cada uma. 

 

Quadro 6.2 – Níveis de aplicação das oportunidades de P+L identificadas 

Nível de 
Aplicação 

Oportunidades de P+L 

Estudos de Viabilidade 

Econômica Técnica Ambiental 

Nível 1 

Remover as pilhas de resíduos presentes na área de produção.    
Segregar, na fonte, os resíduos gerados.    
Criar metodologias para aumentar eficiência no aproveitamento da matéria prima    
Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – contaminadas 
com resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis usados, restos de lixas, restos de 
jornais) originados no processo produtivo. 

   

Segregar, na fonte, os resíduos originados da matéria prima, tendo tamanho como 
critério.     
Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos artefatos e 
coleta dos resíduos    

Fortalecer parcerias existentes para comercialização dos resíduos grosseiros    
Estabelecer locais adequados para o armazenamento das ferramentas e insumos.    
Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos custos 
por tipo de artefato.    
Promover ações de conservação de energia elétrica durante a confecção dos 
artefatos.    

Substituir lâmpadas incandescentes pelas econômicas     
Promover melhorias nas instalações elétricas    
Instalar um padrão de energia apenas para as instalações da oficina     
Substituir o equipamento de aplicação de verniz por um que promova maior 
eficiência ao processo    

Modificar leiaute da área de produção.    
Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento no processo    
Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de processo    
Umidificar as etapas de corte e torneamento a fim de reduzir a geração de poeira    
Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento    
Substituir o verniz poliuretano pelo à base de água    
Implementar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos quais os 
artesãos estão expostos    

Criar locais adequados para armazenar os EPI’s  novos e usados     

Nível 2 
Utilizar o pó fino residual da produção dos artefatos para a composição da massa 
plástica usada nos processos    

Criar metodologias para aproveitamento das aparas (pedaços maiores que sobram 
dos processos) para confecção de outros artefatos na própria oficina.    

Nível 3 

Implantar sistemas de controle da poluição atmosférica que permitam a captação e 
armazenamento do pó originado no processamento da matéria prima na ‘serra 
elétrica de disco’ e no ‘torno a placa’ 

   

Estabelecer parcerias para o aproveitamento externo dos resíduos da matéria prima     
Estudar possibilidades de aproveitamento externo dos resíduos finos da matéria 
prima    

 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa 
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Tais análises estão apresentadas no item 6.1, seguindo a sequência e grupamento organizados 

no QUADRO 6.2. Em seguida foi elaborada uma listagem com a ordem de prioridade de 

implementação das oportunidades de P+L, sendo que foram consideradas como prioritárias 

aquelas que não necessitarão de investimentos financeiros, e que, portanto, podem logo ser 

executadas. Na sequência, as que forem tecnicamente mais fáceis (dispensam treinamento, 

por exemplo) e as que proporcionarão vantagens econômicas e ambientais.   

 

 

6.1 – Análises de viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

 

 

Os resultados encontrados nas análises de viabilidade técnica, econômica e ambiental das 

oportunidades de P+L são apresentados a seguir. Foram organizados, considerando as 

oportunidades de P+L que se enquadram no Nível 1, em primeiro lugar, seguidas das 

oportunidades de P+L de Nível 2, discriminando, quando necessário, em qual das oficinas 

elas se aplicam.  

 

6.1.1 – Oportunidades de Nível 1 

 

 

As oportunidades de P+L identificadas que se enquadram nesse grupo são aquelas que 

primam pela redução dos impactos negativos na fonte, tais como a minimização da geração de 

resíduos e das emissões, antes mesmo de serem gerados, ou seja, se baseiam na prevenção da 

poluição. No caso da atividade artesanal em pedra sabão, isso será possível a partir de 

modificações nos processos com a adoção de práticas mais saudáveis, trocando maus por bons 

hábitos, com a substituição de insumos e com mudanças de tecnologia.   

 

Oportunidade 1: ‘Remover as pilhas de resíduos presentes na área de produção’ 

 

Com a implementação dessa oportunidade pretende-se melhorar a limpeza do ambiente de 

trabalho da oficina 1, a partir da retirada das pilhas de resíduo que foram acumulando-se na 

instalação, durante anos de exercício da atividade.  

 



137 
 

Viabilidade técnica: essa oportunidade exigirá parada na produção em horários e dias pré-

estabelecidos e uso da mão de obra dos artesãos e auxiliares, como alternativa à não 

contratação de mão de obra externa. Como o acesso de maquinário de grande porte 

(retroescavadeira, por exemplo) a toda área da oficina onde se encontram as pilhas de resíduo 

não é possível, devido ao seu leiaute, sugere-se o uso de carrinhos de mão, enxadas e pá como 

instrumentos auxiliares, para a remoção de todo o resíduo que se encontra no ambiente. Os 

resíduos serão acumulados em um local próximo à entrada da oficina onde é possível o (de 

modo a permitir o) acesso da retroescavadeira que fará o transbordo desse material para a 

caçamba do caminhão-báscula.  Esse caminhão fará o transporte dos resíduos para um aterro 

apropriado. Verifica-se, dessa forma, a necessidade também da contratação de caminhões-

báscula e de retroescavadeira. A destinação desse material pode ser feita para aterros de 

resíduos de construção civil, desde que devidamente licenciados. No Município de Ouro Preto 

há um aterro licenciado para esse fim, segundo informações cedidas pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente.  

 

Viabilidade econômica: necessidade de recursos financeiros para o pagamento dos serviços 

contratados sejam eles de máquinas, caminhões e caçambas metálicas estacionárias, para 

efetuar a limpeza da área. O pagamento dos caminhões é feito por viagem (distância 

percorrida) e da retroescavadeira por hora trabalhada. Já o serviço das caçambas é pago por 

caçamba alugada.  

 

Viabilidade ambiental: nesse aspecto, tal oportunidade é viável por proporcionar a limpeza 

do ambiente de trabalho e a destinação adequada daqueles resíduos.  

 

De forma a disciplinar o gerenciamento dos resíduos de construção civil e resíduos volumosos 

no âmbito do Município de Ouro Preto foi instituída a Lei 8245 de 21 de dezembro de 2012. 

Os resíduos referidos enquadram-se na categoria de ‘resíduos volumosos’.   

 

Oportunidade 2: ‘Segregar, na fonte,  resíduos gerados’.  

 

                                                           
5 Institui o sistema de Gestão Sustentável dos Resíduos da Construção Civil e dos Resíduos Volumosos, bem 
como o Plano Integrado de Gerenciamento de resíduos da Construção Civil, nos termos das disposições da 
Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, e dá outras providências.   
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Oportunidade indicada para as três oficinas tendo em vista que embalagens vazias, restos de 

lixas, de esponjas de aço, jornais, entre outros, encontram-se muitas vezes misturados aos 

resíduos da matéria prima, tanto na parcela grosseira quanto na mais fina. Esse fato ocorre 

com frequência na oficina 1, onde ainda não há fim comercial do resíduo grosseiro da matéria 

prima.  

 

Para as oficinas 2 e 3 a importância dessa oportunidade se dá pelo fato de constituir uma das 

medidas que viabilizará o fortalecimento de parcerias cuja finalidade a comercialização da 

parcela grosseira desses resíduos. Vale destacar que já ocorreram casos de recusa desse 

material por parte do comprador, ao constatar a presença de outros tipos de resíduos, por eles 

denominados de contaminantes. No caso da oficina 1, a implantação dessa oportunidade 

auxiliará na viabilização de parcerias para a comercialização do resíduo da matéria prima. 

 

Viabilidade técnica: Essa oportunidade exige a mudança de hábito e conscientização de todos 

os empregados envolvidos na atividade, em vista da necessidade de se separar os resíduos 

(segregação na fonte), não misturando aqueles originados da matéria prima com embalagens 

vazias, restos de lixas, de esponjas de aço, jornais, dentre outros. Será necessário 

disponibilizar recipientes diferenciados para armazenamento dos diferentes tipos de resíduos.  

 

Viabilidade ambiental: acrescenta a possibilidade de transformação do resíduo em matéria 

prima ou insumo para outros processos produtivos. Com isso, agrega-se valor econômico ao 

material.  Abre, portanto, possibilidades para a destinação correta dos resíduos de processo, 

em acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010. Com base nessa mesma 

política, tem-se que a destinação adequada das embalagens de insumos, tais como vernizes, 

ceras, resinas e solventes químicos, deve ser feita por meio da logística reversa, que prevê 

onde as embalagens devem retornar às indústrias produtoras que são encarregadas de seu fim.  

 

Oportunidade 3 – ‘Criar metodologias para aumentar eficiência no aproveitamento da 

matéria prima’ 

 

Essa oportunidade é indicada para as três oficinas, tendo em vista que a maior parte da 

matéria prima que entra nos processos se transforma em resíduo e não em produto, conforme 

constatado na investigação realizada. Na oficina 1 obteve-se aproveitamento de 23,42%  e 
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10,32% respectivamente nos processos produtivos dos Porta-Retratos e Porta-Joias bola. Na 

Oficina 2 alcançou-se aproveitamento de 29,58% no processo produtivo dos Porta-Copos 

quadrados e de 11,87% para os Cinzeiros cilíndricos. E na Oficina 3 o aproveitamento foi de 

26,51% para os Porta-Livros e de 11,86% para os Porta-Copos circulares.  Considerando as 

duas linhas produtivas analisadas em cada oficina, verificou-se aproveitamento médio de 

26,51% [(23,42+29,58+26,51)/3 (%)] para aquela linha que tem o corte (serra elétrica de 

disco como equipamento base) e montagem como etapas fundamentais, e de 11,35% 

[(10,32+11,87+11,86)/3 (%)] para a linha que tem como etapa fundamental o torneamento.   

 

Para implementação dessa oportunidade são necessárias análises de viabilidade técnica e 

ambiental. 

 

Viabilidade técnica: Essa oportunidade poderá exigir uso de técnicas de Pesquisa Operacional 

no sentido de verificar a maximização do aproveitamento do bloco para confecção de 

determinado artefato. Vale salientar que o uso dessa ferramenta não deve prever a 

industrialização do processo, ou seja, fazer com que o processo e o artefato deixem de ter suas 

características artesanais.  Será necessário treinamento dos artesãos e mudança de hábito. 

 

Viabilidade ambiental: a melhoria da eficiência no aproveitamento da matéria prima terá 

implicações diretas na redução da geração dos resíduos relacionados ao processamento desta. 

Ainda, implicará na redução do uso do recurso mineral in natura.  

 

Oportunidade 4 – ‘Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – 

contaminadas com resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis usados, restos de lixas, restos 

de jornais, lâmpadas usadas) originados no processo produtivo’. 

 

Essa oportunidade é indicada para as três oficinas. As embalagens de insumos, restos de 

jornais, lixas, esponjas de aço, entre outros, ficam, na maior parte das vezes, espalhados por 

diversos locais das oficinas e ainda misturados aos resíduos da matéria prima. É necessário o 

armazenamento e descarte adequado das embalagens contaminadas com resíduos de verniz, 

solventes, resina, pincéis usados na aplicação do verniz.  
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De acordo com a norma ABNT NBR 10.004:20046, as embalagens com resíduos de verniz, 

solventes e resinas se enquadram na classificação de resíduos perigosos – Classe I, por possuir 

uma das seguintes características: 

 

• periculosidade – quando existe risco à saúde pública ou ao meio ambiente; 

• inflamabilidade – possui facilidade de entrar em combustão; 

• reatividade – que há possibilidade de reagir com outras substâncias, gerando calor 

e/ou energia; 

• corrosividade – por sua acidez ou alcalinidade, existe a possibilidade de atacar 

materiais ou organismos; 

• toxicidade – quando há possibilidade de causar danos aos seres vivos e/ou 

• patogenicidade – quando apresentar características biológicas infecciosas.  

 

Também a Resolução CONAMA 307/20027 em seu Artigo 3º, inciso IV, indica que os 

resíduos de tintas, vernizes, solventes, ou embalagens contaminadas por esses, são 

classificados como perigosos, enquadrando-se como Classe D.  

 

Viabilidade técnica: os artesãos e seus auxiliares devem criar o hábito de armazená-los 

separadamente dos demais resíduos, em especial dos originados da matéria prima.  

 

 - Restos de jornais e papelão: podem ser utilizados ainda na etapa de embalagem, servindo 

como apoio para amortecer o impacto entre os artefatos dentro das caixas. Para tanto, todos os 

retalhos de jornal e papelão devem ser recolhidos e armazenados em um recipiente específico 

(uma caixa de papelão, por exemplo). Caso não sejam reutilizados no próprio processo de 

embalagem, sugere-se que sejam armazenados separadamente dos demais resíduos com vistas 

a viabilizar seu recolhimento e destinação às associações de catadores de materiais recicláveis 

do Município de Ouro Preto.  

 

- Restos de lixas e de esponjas de aço, discos de serra usados: devem ser recolhidos e 

armazenados em sacos de lixo para serem coletados pelo serviço público de coleta de lixo 

urbano. Não foi verificada reutilização possível para esse tipo de resíduo.  

                                                           
6 Norma Brasileira elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para fins de 
regulamentação da classificação dos resíduos sólidos.  
7
 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 
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 - Embalagens com resíduos de verniz, resinas, solventes, ceras: quando vazias devem ser 

recolhidos e armazenados em local específico da oficina para este fim. Uma destinação 

adequada para essas embalagens é a reciclagem, uma vez que são fabricadas com alumínio ou 

aço, portanto, passíveis de serem recicladas pela indústria metalúrgica, mesmo contendo 

resíduos de verniz secos, conforme informa a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas 

– ABRAFATI.  

 

O município de Ouro Preto conta com duas associações de catadores de materiais recicláveis, 

a ACMAR (Associação de Catadores da Rancharia) e a Associação do Padre Faria, que 

recolhem, entre outros materiais, a sucata metálica. Sugere-se que essas embalagens vazias 

sejam a elas destinadas e delas, as mesmas poderão ser destinadas ao Ferro Velho do Marbe, 

localizado também no distrito sede do Muncípio, que revende as sucatas às indústrias 

metalúrgicas como a Gerdau Açominas e Arcelor Mittal, ambas com unidades instaladas no 

Estado de Minas Gerais. (SEMMA/PMOP, 2015) 

 

Outras opções são a destinação dessas embalagens a aterros industriais e a realização de um 

programa de recolhimento das embalagens pelos fabricantes. Para isso são necessários pontos 

de coleta e parcerias com revendedores das marcas.  

 

- Pincéis usados para aplicação de verniz: ao fim de sua vida útil, os mesmos devem ser 

primeiramente lavados com o solvente específico ao tipo de verniz que for utilizado. A 

ABRAFATI recomenda que os resíduos dessa lavagem e do solvente químico, no caso, sejam 

despejados em areia (de gato, preferencialmente) e após a evaporação do mesmo, fazer o 

descarte da areia no lixo comum.  

 

 Quando secos, os pinceis devem ser armazenados em local apropriado para essa finalidade 

até seu descarte em local adequado, que seja encaminhar para reciclagem ou para o aterro 

municipal.   

 

- Lâmpadas usadas: as lâmpadas econômicas (fluorescentes compactas e tubulares de vapor 

de sódio e mercúrio e de luz mista) devem ser, ao fim de sua vida útil, recolhidas e 

armazenadas em local seguro e específico da oficina até seu descarte de forma adequada por 

meio da logística reversa, conforme preconiza a Lei Federal 12.305/2010 que instituiu a 
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Política Nacional de Resíduos Sólidos. Prevê-se que essas lâmpadas pós-uso sejam devolvidas 

ao comércio onde foi adquirida, sequencialmente, até que as mesmas cheguem ao fabricante, 

o qual deverá promover o descarte adequado. 

 

Viabilidade ambiental: limpeza do ambiente de trabalho; destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos.  

 

As embalagens de vernizes, quando limpas, são passíveis de serem recicladas. Tal fato 

possibilita destinação adequada desses resíduos e a redução do consumo de matérias primas e 

recursos energéticos ao reduzir a fabricação de novas latas.  

 

Os restos de jornais podem ser utilizados no processo de embalagem. Os retalhos desse 

material podem ajudar a amortecer o impacto do contato entre os artefatos dentro das caixas. 

Portanto, pode-se evitar seu descarte de forma inadequada.  

 

Em se tratando das lâmpadas, um acordo (acordo setorial – instrumento para implantação da 

logística reversa, conforme previsto na PNRS) prevendo a regulamentação da implantação do 

sistema de logística reversa em nível nacional foi firmado entre o poder público e os 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Tornou-se público pelo Diário Oficial da 

União de 12 de março de 2015. Segundo a publicação, esse sistema de logística reversa será 

implantado inicialmente em algumas cidades (mais populosas) dos estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, de acordo com cronograma de 

implantação. No caso de Minas Gerais, especificamente na cidade de Ouro Preto, há previsão 

de implantação no quarto ano do programa, contando com um ponto de coleta e dois 

recipientes de armazenamento.  

 

Oportunidade 5: “Segregar, na fonte, os resíduos originados da matéria prima tendo o 

tamanho como critério” 

 

Oportunidade indicada para a oficina 1, visto que ainda não ocorre esse tipo de segregação, 

ficando a parcela fina misturada à parcela grosseira (aparas), inviabilizando o aproveitamento 
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tanto de um quanto do outro. Faz-se importante separá-los para possibilitar o aproveitamento 

externo.  

 

Viabilidade técnica: conscientização, mudança de hábito e treinamento. Separar a parcela 

grosseira (aparas) da parcela mais fina, acondicionando-as em recipientes adequados às suas 

características físicas (tamanho dos fragmentos), quantidade gerada, periodicidade, tipo de 

transporte usado para destinação final, forma de tratamento ou disposição final. Como 

exemplos de recipientes são indicadas as bombonas plásticas de 200 litros e tambores de 

metal.  O armazenamento deve ser em local específico para esse fim, protegido de 

intempéries.  

 

Viabilidade ambiental: gestão adequada dos resíduos. Acrescenta a possibilidade de 

transformação do resíduo em matéria prima ou insumo para outros processos produtivos. Com 

isso, agrega-se valor econômico ao material. Abre possibilidades para a destinação correta do 

resíduo de processo.  

 

Oportunidade 6 - ‘Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos 

artefatos e coleta dos resíduos’.  

 

Essa oportunidade é indicada para as três oficinas. A determinação de dias específicos para a 

limpeza do ambiente de trabalho evitará acúmulo de resíduos e permitirá sua melhor 

organização. Necessita das análises de viabilidade técnica e ambiental.  

 

Viabilidade técnica: determinar dia e horário (periodicidade semanal) para a limpeza do local 

que sejam coincidentes com a coleta desse material. Será necessário disponibilizar mão de 

obra para o serviço. 

 

Viabilidade ambiental: proporcionará ambiente de trabalho mais limpo e evitará acúmulo de 

resíduos.  

 

Oportunidade 7 - ‘Fortalecer parcerias existentes para comercialização dos resíduos 

grosseiros’ 



144 
 

Indicada para as oficinas 2 e 3. Para ambas já existem empresas que coletam o material, mas 

de forma esporádica. Faz-se importante o comprometimento das partes, por meio do 

fortalecimento efetivo das parcerias. 

 

Viabilidade técnica: o comprometimento das partes passa pela responsabilidade dos artesãos 

em separar e armazenar corretamente o material e pela responsabilidade da empresa que 

coletará o material, em fazê-lo de acordo com o cronograma acertado.  

 

Viabilidade ambiental: O fortalecimento dessas parcerias proporcionará a destinação correta 

dos resíduos, ao viabilizar seu aproveitamento em outros processos.  

 

Oportunidade 8 - ‘Estabelecer locais adequados para o armazenamento de ferramentas e 

insumos’  

 

Indicada para as oficinas 1 e 3, ao observar que tais materiais ficavam em locais não 

específicos, ou seja, em qualquer local.  

 

Viabilidade técnica: mudança de hábito ao se determinar locais específicos para o 

armazenamento das ferramentas, novas e em uso, e dos insumos. Será necessário indicar o 

local com sinalização visível e clara ao entendimento das pessoas envolvidas na atividade, 

permitindo sua familiarização.  

 

Viabilidade ambiental: redução de perdas justificada pelo armazenamento de ferramentas e 

insumos em locais livres de umidade, por exemplo. Tal medida ajuda a prolongar a vida útil 

dos mesmos e auxiliam, ainda, na redução dos riscos ao trabalhador, pelo fato de as 

ferramentas não estarem “camufladas” no pó gerado no processo. 

 

Oportunidade 9- ‘Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos 

custos por tipo de artefato’  

 

Durante a investigação ‘in loco’, verificou-se que não existe um controle de entrada e de 

consumo da matéria prima e dos insumos utilizados, seja de forma geral (considerando todos 

os modelos de artefatos produzidos), seja por artefato confeccionado. Considerando ser 



145 
 

fundamental esse controle, até mesmo para a avaliação dos custos dos artefatos, sugere-se a 

implantação da referida oportunidade de P+L nas três oficinas investigadas. 

 

Viabilidade técnica: mudança de hábito. Uso de planilha de custos e controle de produção. 

Medida importante para o controle do consumo de matéria prima e de todos os materiais 

auxiliares, por tipo de artefato confeccionado. Treinamento para uma boa e correta utilização 

da ferramenta. Sugere-se que esse treinamento seja realizado através do SEBRAE, que possui 

o serviço de apoio ao micro e pequeno empreendedor.  

 

Oportunidade 10 - ‘Promover ações de conservação de energia elétrica durante a confecção 

dos artefatos’ 

 

Indicada para oficinas 1 e 3 ao observar ambientes de trabalho ociosos, com lâmpadas acesas. 

Ainda, ao observar equipamentos ligados mesmo sem o uso proposto (especialmente na 

oficina 1).  

 

Viabilidade técnica: criar hábito de desligar os equipamentos sempre que não estiverem em 

uso, assim como desligar as luzes dos ambientes de trabalho quando os mesmos estiverem 

ociosos.  

 

Viabilidade ambiental: economia de energia elétrica, consequentemente de recursos naturais. 

 

Oportunidade 11 - ‘Substituir lâmpadas incandescentes pelas econômicas’ 

Indicada para oficinas 2 e 3, uma vez identificado o uso das lâmpadas incandescentes no 

ambiente de trabalho e que ficam acesas durante o dia. É sabido que o consumo de energia 

desse tipo de lâmpada é muito maior que o das chamadas ‘econômicas’, uma vez que a 

energia é transformada em luz e calor, que é dissipado (energia perdida).  

 

Estudos comparativos realizados por Greggianin et. al. (2013) com três tipos de lâmpadas, 

incandescente (40 watts), fluorescente compacta e de led, indicaram que a lâmpada 

fluorescente compacta é a mais econômica das três, tendo apresentado maior luminosidade e 

eficiência energética.  
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Viabilidade técnica: substituição de 4 lâmpadas na oficina 2 e 6 na oficina 3, pelas 

respectivas lâmpadas compactas. Essa medida não interferirá na confecção do produto. 

 

Viabilidade econômica: aquisição das lâmpadas econômicas em número suficiente para troca 

em todos ambientes das oficinas. O governo brasileiro, por meio dos Ministérios de Minas e 

Energia, Ciência e Tecnologia, e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

regulamentou, por meio da Portaria Interministerial Nº 1007 de 31 de dezembro de 2010, os 

prazos a partir dos quais ficam proibidas a fabricação e importação das lâmpadas 

incandescentes, bem como a comercialização destas no mercado brasileiro. Portanto, a 

substituição pelas econômicas (fluorescente e led) deverá ser realizada e será questão de 

tempo.  

 

Viabilidade ambiental: redução do consumo de energia por cada lâmpada substituída. 

Eficiência energética. Medidas de conservação de eletricidade vão resultar em menor 

demanda do insumo energético e, portanto, menor pressão sobre a geração de energia elétrica, 

contribuindo, mesmo que em pequena escala, para a redução da demanda global, evitando a 

instalação de novas unidades geradoras.   

 

Oportunidade 12 - ‘Promover melhorias nas instalações elétricas’ 

 

Indicada para oficinas 2 e 3 onde, visivelmente, foram identificadas falhas nas instalações. A 

falta de interruptores (chaves de ligação) para acionamento dos equipamentos usados (serra de 

disco e torno) é um exemplo. 

 

Viabilidade técnica: implicará em maior segurança para o desenvolvimento das atividades. 

 

Viabilidade econômica: custo com a contratação de um técnico em instalações elétricas para 

efetuar as modificações necessárias. Aquisição dos materiais necessários. (custo da mão de 

obra e dos materiais elétricos necessários) 

 

Viabilidade ambiental: evitará perdas de energia elétrica. Conservação de energia.  

 

Oportunidade 13 - ‘Instalar um padrão de energia apenas para as instalações da oficina’ 
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Durante a investigação realizada nas oficinas 2 e 3, constatou-se que os padrões de energia 

atendem em comum as instalações das oficinas e as residências dos artesãos. Esse fato impede 

avaliar o consumo de energia da oficina. 

 

Viabilidade técnica: para a instalação de padrões devem ser seguidas as normas e 

procedimentos estabelecidos pela concessionária de energia elétrica, no caso a CEMIG. Um 

formulário (disponível no portal online da CEMIG) deve ser preenchido para fornecimento de 

informações como: dados do solicitante, caracterização da área de instalação e informações do 

tipo de padrão necessário para o empreendimento.  

 

Viabilidade econômica: custos com projeto, com mão de obra do técnico credenciado pela 

concessionária de energia elétrica (CEMIG) e com a compra dos materiais necessários. 

Pagamento das taxas para ligação.  

 

Oportunidade 14- ‘Substituir o equipamento de aplicação de verniz por um que promova 

maior eficiência ao processo’ 

 

Indicada para oficina 2 onde, no momento da aplicação do verniz, foi observado grande perda 

do material na forma de vapor (gotículas de verniz). Não foi possível mensurar essa perda.   

 

Viabilidade técnica: será necessário treinamento dos artesãos e auxiliares para operar o 

equipamento da forma correta, primando pela eficiência da aplicação, de modo a reduzir as 

perdas do material.  

 

Viabilidade econômica: investimento em um novo equipamento. O retorno desse 

investimento poderá ocorrer na forma de redução da quantidade de verniz consumido (útil + 

perda).   

 

Após pesquisa realizada junto a possíveis fornecedores, é apresentada uma sugestão para 

substituição do equipamento. Trata-se da pistola de pintura pulverizadora, semiprofissional, 

elétrica, com potência de 350 watts (W670) da fabricante Wagner, que possui melhores 

regulagens para o bico de saída do jato, o que permite redução de perdas do verniz.  
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Considerando-se o valor de investimento, sugere-se análise de possível tomada de crédito em 

instituições de fomento, tais como o BDMG, que possui linhas de financiamento para 

inovação em empreendimentos, com taxas de juros mais vantajosas para o caso de projetos de 

P+L.  

 

Viabilidade ambiental: o impacto positivo dessa modificação tecnológica é a redução da 

poluição provocada pelos vapores químicos emanados durante a aplicação do verniz, como 

consequência da redução da perda desse insumo. Se há economia de insumo, menos recursos 

naturais são gastos para sua fabricação. Outro aspecto importante é a redução dos riscos para 

a saúde dos trabalhadores, pois esses materiais apresentam, em geral, algum nível de 

toxicidade, uma vez que são a base de solventes orgânicos.  

 

Oportunidade 15- ‘Modificar leiaute da área de produção’ 

 

A oportunidade “modificar leiaute da área de produção” é indicada para as três oficinas e tem 

sentido diferente para as três oficinas onde foram identificadas.  

 

Para a oficina 1 é importante no sentido de reduzir as distâncias existentes entre os locais 

onde ocorrem as etapas de produção. Nesse caso, também foi observada a necessidade da 

instalação de uma cobertura, em toda a área de processo e a construção de um local adequado 

para armazenamento dos resíduos de produção (em especial os oriundos do processamento da 

matéria prima).  

 

Para a oficina 2 foi indicada, após observada a necessidade de se aproveitar mais a 

luminosidade natural, com vistas à economia de energia elétrica.  

 

Para a oficina 3, considera-se importante a referida oportunidade pelo fato da área de 

polimento e acabamento final dos artefatos estarem localizadas no terraço da casa do artesão. 

Por isso, há a necessidade de deslocamento dos artefatos, carregados manualmente em caixas, 

por escadas até o local. Consequentemente, há riscos de perdas dos artefatos, causadas por 

quedas dos objetos e de problemas ergonômicos, em vista do peso.  
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Viabilidade técnica: elaboração do projeto com as modificações pertinentes para cada oficina 

e encaminhamento para avaliação com objetivo de se obter recursos financeiros junto a órgãos 

de fomento.  

 

Viabilidade econômica: toda modificação na infraestrutura física demandará recursos 

financeiros desde a elaboração do projeto até a execução. O custo disso é específico de cada 

oficina uma vez que os projetos serão diferentes. Observada a realidade do setor, no que tange 

à disposição de recursos financeiros, sugere-se a busca de apoio em linhas de crédito 

oferecidas por instituições de fomento. Um exemplo é o BDMG – Banco do Desenvolvimento 

do Estado de Minas Gerais – que possui linhas de crédito para inovação nas quais se inclui 

obras de infraestrutura (civis, construções e reforma) e taxas de juros mais vantajosas para 

implantação de programas de P+L.  

 

Oportunidade 16 - ‘Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento 

no processo’ 

 

Indicada para as três oficinas uma vez verificado o uso de água limpa no processo de 

polimento, fornecida pelo sistema público de abastecimento. Em geral, para efetuar esse 

processo, o artesão permanece todo tempo com a torneira aberta. Observou-se, portanto, o uso 

de um grande volume de água limpa que, após uso, forma um efluente que é descartado no 

curso d’água mais próximo, sem qualquer tratamento prévio. Também não há um sistema de 

recirculação da água de processo, de forma a possibilitar seu reaproveitamento.   

 

Viabilidade técnica: mão de obra para construção correta do sistema adaptado às 

características estruturais de cada oficina. A água armazenada na cisterna deverá ser levada 

até o tanque onde é efetuado o polimento. O uso da água de chuva, devidamente livre das 

impurezas, não interferirá na técnica utilizada no polimento. 

 

Viabilidade econômica: recursos para aquisição de materiais para construção do sistema de 

captação e armazenamento da água de chuva. Não há economia financeira gerada com a 

adoção dessa medida, uma vez que a taxa cobrada pelo serviço público municipal é fixa, ou 

seja, independente do volume consumido.  

 



150 
 

Viabilidade ambiental: é importante a implantação desse sistema que auxiliará na redução do 

consumo de água limpa. A água coletada durante o período chuvoso será utilizada durante o 

período seco, quando há menor disponibilidade do recurso para o abastecimento público. Essa 

medida auxiliará na maior disponibilidade de água para o abastecimento público e na 

economia do recurso natural, tendo em vista o volume utilizado na atividade. Sendo assim, o 

critério ambiental é o que deverá ser considerado na decisão de implementar a medida citada, 

uma vez que não há incentivo do ponto de vista econômico. 

 

Oportunidade 17 - ‘Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de 

processo’ 

 

Indicada para as três oficinas, uma vez observado uso de água limpa direta do sistema de 

abastecimento público, muitas vezes corrente durante todo tempo de polimento. O efluente 

gerado é descartado diretamente em corpo d’água sem qualquer tratamento prévio, 

provocando poluição da água.  

 

Viabilidade técnica: treinamento para operação, manutenção e monitoramento do sistema. O 

reaproveitamento da água usada não influenciará na qualidade do produto final.   

 

Viabilidade econômica: é necessário recurso financeiro para elaboração do projeto, aquisição 

de materiais e montagem do sistema de coleta e tratamento da água destinada ao reuso. Uma 

sugestão para se obter os recursos financeiros é através de instituições de fomento como o 

BDMG, que possui linhas de crédito para inovação, inclusive para obras de infraestrutura, 

com taxas de juros vantajosas para implantação de programas de P+L, conforme relatado na 

oportunidade 14.  

 

Viabilidade ambiental: a implantação dessa oportunidade de P+L terá implicações positivas 

para o meio ambiente: evitará poluição e assoreamento dos corpos d’água e, reduzirá o 

consumo de água limpa.    

 

Oportunidade 18 – ‘Umidificar as etapas de corte e torneamento a fim de reduzir a geração 

de poeira’.  
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Indicada para as três oficinas, uma vez identificada a geração de grande volume de poeira 

durante o corte, tanto na serra elétrica de disco quanto no torno. Considera-se importante tal 

oportunidade tendo em vista a periculosidade do pó para a saúde humana e ainda os impactos 

negativos provocados pela parcela de material particulado que se deposita sobre a vegetação e 

outras superfícies como beirais de janelas, chão e objetos.  

 

Viabilidade técnica: ressalta-se que podem existir dificuldades técnicas no trabalho a úmido, 

decorrentes da untuosidade da matéria prima que, quando molhada, torna-se mais 

escorregadia que no trabalho a seco. Tal fato pode elevar a probabilidade de acidentes.  

 

Será necessária troca do disco de serra atualmente utilizado, uma vez que o mesmo não é 

indicado para trabalhos a úmido, devido ao material do qual é fabricado. O umedecimento 

também provoca um empastamento nesse disco (no atual), inviabilizando o corte.  

 

Viabilidade econômica: é necessário fazer o levantamento do custo do projeto para a adição 

de água aos processos (mão de obra, caixa d’água para armazenamento e encanamentos, 

enfim, todo o sistema). Ainda o custo do disco de serra diamantado, que é apropriado para o 

corte com água.  

 

De acordo com informações obtidas dos artesãos, esse disco tem custo mais elevado que o 

habitualmente utilizado no trabalho a seco, sendo essa uma das justificativas para não utilizá-

lo.  Porém, mesmo sendo significativa a diferença de preço, ela pode ser compensada pelo 

tempo de vida útil desse disco, que se estima ser maior do que o convencional, tendo em vista 

a baixa dureza do material (pedra sabão) que se propõe trabalhar. A vida útil do disco 

atualmente utilizado no corte a seco é de aproximadamente 40 dias. Para avaliação econômica 

adequada da substituição do disco deve-se comparar o custo dos dois tipos e a durabilidade 

dos mesmos.  

 

Viabilidade ambiental: redução da geração da poluição atmosférica. Em contrapartida haverá 

a poluição hídrica, que demandará a implantação de um sistema de tratamento de efluentes 

antes de serem lançados nos corpos d’água. Para o lançamento, o efluente tratado deverá 

obedecer aos padrões determinados pela legislação em vigência, ou seja, a Resolução 
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CONAMA 357/20058 e suas alterações presentes nas Resoluções 410/2009 e 430/2011. 

Requer ainda a implantação de um sistema de reaproveitamento da água, visando redução do 

consumo desse recurso natural, conforme já sugerido em oportunidade anterior.  

 

Oportunidade 19: ‘Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento’ 

 

Indicada para as três oficinas, uma vez identificada vazão de água significativa durante o 

processo, conforme foi possível mensurar ainda na etapa de avaliação de P+L.  

 

Viabilidade técnica: instalar redutores de vazão nas torneiras. Também criar o hábito de 

deixar sempre a vazão mínima possível na torneira, não prejudicando os trabalhos de 

polimento. Conscientização para a necessidade de economia de água. É uma medida 

considerada de implantação imediata. Não alterará a técnica de fabricação e a qualidade do 

produto final.  

 

Viabilidade econômica: Salienta-se que não é possível estimar a economia em termos 

financeiros, a partir da implementação dessa oportunidade, uma vez que a população paga 

uma taxa fixa, através da TBO – Tarifa Básica Operacional – cujo valor é cobrado pela 

disponibilização dos serviços de água e esgoto, independente do consumo. Disponibilidade de 

recursos para aquisição dos redutores de vazão.   

 

Viabilidade ambiental: redução do consumo do recurso natural água, que pode ser reduzido a 

4l/min com a instalação de redutores desse porte.   

 

Oportunidade 20: ‘Substituir verniz poliuretano pelo à base de água’ 

 

Essa oportunidade é indicada para as três oficinas, uma vez que todas elas utilizam o mesmo 

tipo de verniz: o verniz poliuretano a base de solvente químico. A substituição desse tipo de 

verniz pelo verniz a base de água faz-se importante pelo fato daquele ter como solvente a 

aguarrás, de maior periculosidade.  

                                                           
8
 RESOLUÇÃO N° 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005: Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências. 
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Aguarrás é um produto químico orgânico (mistura de hidrocarbonetos), inflamável e que pode 

provocar irritações na pele e vias respiratórias, segundo informações do fabricante (FISPQ - 

Petrobrás Distribuidora). Exige, portanto, cuidados especiais para manuseio e 

acondicionamento. O risco associado ao verniz por seu uso na atividade artesanal se dá, 

sobretudo, devido à liberação de vapores tóxicos. 

 

Viabilidade técnica: foi realizado um teste a fim de verificar se o uso do verniz à base d’água 

para acabamento dos artefatos alteraria a qualidade (estética) do produto final e, 

consequentemente, a aceitação do produto com esse novo acabamento pelo artesão e, 

sobretudo, pelo cliente. Para efetuar o teste foi utilizado o verniz da fabricante Sparlack 

“verniz extra marítimo base água natural brilhante”. O produto foi aplicado com auxílio de 

pincel. Após seco analisou-se o aspecto visual da superfície (brilho), que se apresentou fosco, 

portanto, de qualidade inferior àquele onde foi aplicado o verniz poliuretano (à base de 

solvente químico orgânico), que confere ao artefato um aspecto brilhante.   

 

Viabilidade econômica: Uma pesquisa de mercado mostrou que, em geral, a lata de verniz 

base água tem um custo mais elevado do que a do verniz convencional (a base solvente 

químico orgânico), conforme pode ser observado no QUADRO 6.3.  

 

Quadro 6.3 – Pesquisa de preço do verniz no mercado 

Mercado Tipo de verniz 

 
Verniz Sparlack Extra Marítimo 

Base Água Brilhante (3,6L) 
Verniz Sparlack Extra Marítimo 

Brilhante (3,6L) 

Loja virtual (Out/15) R$85,99 R$69,90 

Loja Física – Mercado 
local – (Out/15) 

R$66,20 R$66,07 

 
 Verniz Premium Plus Base Água 

Lukscolor (3,6L) 
Verniz Marítimo Premium Plus 

Lukscolor (3,6L) 

Loja virtual (Out/15) R$98,00 R$55,90 

Loja Física – Mercado 
local – (Out/15) 

R$108,00 
 

R$57,00 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa 
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A partir da tabela é possível verificar que a diferença de preço entre os dois tipos de verniz é 

bem significativa, para um determinado fabricante. No entanto, para outro fabricante foi 

possível encontrar os dois tipos de verniz com preços equivalentes. A pesquisa centrou-se nas 

marcas Lukscolor e Sparlack por serem as habitualmente utilizadas pelos artesãos.  

 

Considerando-se apenas os critérios econômicos (preço), tendo como base as pesquisas 

realizadas, pode-se concluir que a substituição do verniz base solvente químico orgânico pelo 

verniz à base de água é perfeitamente possível. Além disso, a opção base d’água mostra-se 

vantajosa ao considerar que não haverá necessidade de adquirir solvente químico orgânico 

para diluição do produto ou para a limpeza dos materiais auxiliares (pincéis, pistolas).  

 

Viabilidade ambiental: uso de verniz a base de água, de menor risco, em substituição ao uso 

de solvente químico orgânico. A fabricante da marca Lukscolor recomenda a diluição.  No 

caso do verniz a base de água da Sparlack, segundo o fabricante, não é preciso diluição, ao 

contrário do Sparlack Extra Marítimo comum que requer diluição com aguarrás até 10% ou 

até 30%, de acordo com o método usado para aplicação (BOLETIM TÉCNICO Sparlack). 

Portanto, com a substituição, haverá redução do risco à saúde dos artesãos e auxiliares, o qual 

seria agravado pelo contato e respiração de vapores do solvente químico orgânico.  

 

Os materiais utilizados para a aplicação devem ser limpos com os respectivos solventes. 

Sendo assim, o verniz à base d’água apresenta-se mais viável ambientalmente, uma vez que 

não há o uso do solvente químico orgânico na limpeza dos materiais e, por consequência, 

poderá ser evitada a poluição dos corpos d’água, com uso desse tipo de produto. O resíduo 

(água e verniz base d’água) resultante da lavagem dos instrumentos deve ser tratado antes do 

descarte final, uma vez que o verniz a base d’água não é totalmente biodegradável. Deve-se 

avaliar o método de tratamento mais adequado ao caso.  

 

Recomenda-se evitar o escoamento do produto para a rede de esgoto e curso d’água. E, em 

caso de vazamento deste, deve-se efetuar a contenção do mesmo com material absorvente 

inerte e não combustível (FISPQ A0036 Lukscolor e FISPQ 0001/2013 Sparlack).  

 

Ainda de acordo com os fabricantes das marcas Lukscolor e Sparlack, o verniz base solvente 

químico orgânico é um produto inflamável, ao contrário do verniz à base d’água. Devido à 
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sua insolubilidade em água, pode afetar negativamente o ecossistema, caso ocorram derrames 

que atinjam corpos d’água (FISPQ Lukscolor e FISPQ 0001/2013 Sparlack). 

 

Oportunidade 21 – ‘Implementar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos 

quais os artesãos estão expostos’ 

 

Riscos ambientais são aqueles capazes de provocar danos à saúde e à integridade física do 

trabalhador em função de sua natureza, concentração, intensidade, suscetibilidade e tempo 

de exposição. Eles podem ser químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes de 

trabalho (NR-9). 

 

Segundo a NR 9, os riscos químicos “são representados pelas substâncias químicas que se 

encontram nas formas líquida, sólida e gasosa. Quando absorvidas pelo organismo, podem 

produzir reações tóxicas e danos à saúde”. Dá-se pela presença de poeiras minerais (asbesto, 

sílica, carvão) no ambiente tendo como consequências, por exemplo, o desenvolvimento de 

doenças como a silicose, a asbestose e a pneumoconiose. Também pela presença de gotículas 

de verniz (vapores orgânicos) que podem ser inaladas durante o processo de aplicação de 

verniz, sobretudo quando efetuado com pistolas.  

 

O Risco físico é definido como “efeito gerado por máquinas, equipamentos e condições 

físicas, características do local de trabalho que podem causar prejuízos à saúde do 

trabalhador”. Dá-se pela emissão de ruído e pela exposição à umidade, tendo como 

consequência, por exemplo, a redução da audição e o aparecimento de doenças do aparelho 

respiratório, respectivamente.  

 

O risco de acidentes se dá em função das condições físicas (do ambiente físico e do processo 

de trabalho) e tecnológicas, impróprias, capazes de provocar lesões à integridade física do 

trabalhador. Tem como consequências acidentes que podem causar danos físicos e doenças 

profissionais.  

 

Essa oportunidade é indicada para as três oficinas. Nota-se, porém, o uso esporádico de 

máscaras para pó e abafadores de ruído. No entanto, os artesãos lidam com produtos químicos 

que exalam vapores prejudiciais à saúde, tais como verniz, solvente químico e massa plástica 
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(pelo uso de resina e secante em sua composição). Lidam ainda com névoas originadas no 

processo de aplicação de verniz com pistola. Faz-se indispensável, portanto, o uso de 

máscaras apropriadas para vapores químicos orgânicos, luvas e óculos protetores.  

 

Com relação à exposição ao particulado fino da pedra sabão é importante o uso de máscaras 

que protejam ao máximo o artesão da inalação da parcela mais fina. Pela característica 

untuosa da pedra sabão (apontada no capítulo 3 dessa dissertação), que confere o aspecto 

escorregadio de pisos e outras superfícies, indica-se o uso de botas antiderrapantes em 

substituição aos calçados não apropriados, como chinelos, que aumentam risco de acidentes. 

O uso de vestimentas apropriadas também se faz necessário, sendo mais adequado o uso de 

aventais impermeáveis, calças e camisas com mangas longas dedicadas à proteção da pele. 

 

Viabilidade técnica: conscientização da necessidade do uso correto desses equipamentos. 

Treinamento para adaptação e persistência. Com base no Guia de seleção de respiradores 3M, 

para determinação do tipo de máscara adequado é importante o conhecimento da 

concentração dos poluentes (contaminantes aos quais os artesãos estão expostos) presente no 

ambiente. Entretanto, mesmo desconhecendo a concentração do material particulado presente 

nos ambientes pesquisados, pode-se indicar o respirador semifacial P1 pela exposição ao 

particulado da pedra sabão (devido à presença do mineral talco, sem fibras de amianto). Com 

relação à exposição aos vapores e névoas dos produtos químicos, é necessária uma análise 

mais detalhada para indicação correta do equipamento de proteção. 

 

Viabilidade ambiental: proteção para a saúde dos artesãos, visando sua integridade física. Os 

fabricantes das marcas Lukscolor e Sparlack sugerem o uso de mascaras (com filtro químico) 

para vapores orgânicos, de forma a evitar a inalação dos vapores de verniz quando esse for 

aplicado com pistolas. Para proteção das mãos indicam o uso de luvas de PVC/Neoprene ou 

outras que forem resistentes a solventes orgânicos, de forma a evitar contato com a pele. Para 

proteção dos olhos a respingos, indicam uso de óculos de segurança. E para pele/corpo 

indicam uso de avental de PVC, sapato fechado e capacete de segurança (FISPQ A0036 

Lukscolor e FISPQ 0001/2013 Sparlack).  

 

Oportunidade 22- ‘Criar locais adequados para armazenar os EPI’s novos e usados’ 
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Indicada para as três oficinas, uma vez observado que não há cuidado com o armazenamento 

desses equipamentos em locais apropriados, limpos, livres da poeira. Na maioria das vezes as 

máscaras e abafadores de ouvido ficam sujeitos ao empoeiramento.  

 

Viabilidade técnica: o armazenamento adequado dos EPI’s pode ser feito utilizando de caixas 

(tipo baús de madeira ou de plástico) com identificação externa dizendo que tipo de EPI está 

acondicionado na mesma e se é novo ou usado. Uma mudança de hábito será necessária para 

implementação dessa oportunidade de P+L.  

 

Viabilidade ambiental: ao armazenar os EPI’s em locais livres do pó, aumenta-se a vida útil 

dos mesmos. Essas caixas devem ser acondicionadas no cômodo onde são armazenados os 

artefatos prontos, de forma a mantê-los livres da poeira. Com isso, reduzem-se os resíduos ao 

considerar um intervalo de tempo.  

 

 

6.1.2 – Oportunidades de Nível 2 

 

 

Oportunidade 23: ‘Utilizar o pó fino residual da produção dos artefatos para a composição 

da massa plástica usada nos processos’ 

 

Indicada para as três oficinas, uma vez identificado que todas elas compram o insumo de uma 

indústria que beneficia a pedra sabão transformando os blocos em pó (comumente conhecido 

como ‘pó de talco’). Essa oportunidade é válida apenas para a condição do trabalho realizado 

a seco. Não será viável para o caso do trabalho realizado a úmido. 

 

Viabilidade técnica: necessitará de peneiramento para separar a parcela com granulometria 

mais homogênia do material. O uso do pó sem o peneiramento poderá ser possível após a 

instalação do sistema de controle da poluição, tipo filtro de manga, que separará a parcela 

mais fina. Como é utilizado o pó no tom cinza, o artesão deverá ter o cuidado de separar essa 

parcela do material, no momento em que estiver trabalhando com a matéria prima de tons 

mais escuros. Vale sugerir que se verifique a possibilidade do uso do pó em tons 

diferenciados.   
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Viabilidade econômica: como a saca de 20kg de pó cinza custa R$15,00, ao utilizarem o pó 

gerado na própria oficina, haverá uma economia de R$15,00 por cada 20kg desse insumo que 

deixarem de ser comprados. 

 

Viabilidade ambiental: aproveitamento de resíduo de processo. O peneiramento a seco do pó 

provocará poluição atmosférica, que tem consequências negativas para a saúde, como já 

relatadas nesse estudo. 

 

Oportunidade 24 - ‘Criar metodologias para aproveitamento das aparas (pedaços maiores 

que sobram dos processos) para confecção de outros artefatos na própria oficina’. 

 

Indicada para oficina 3, uma vez verificado grande volume de sobras dos processos em forma 

de aparas.  

 

Viabilidade técnica: criar novos modelos de artefatos, mão de obra. 

 

Viabilidade econômica: entende-se que haverá um retorno financeiro a partir da 

comercialização dos artefatos criados. É importante que haja valorização do produto artesanal, 

de forma que esse tipo de aproveitamento seja compensado.  

 

Viabilidade ambiental: reaproveitamento de resíduos na própria oficina. Redução do volume 

de resíduos descartados inadequadamente.  

 

 

6.1.3 – Oportunidades de Nível 3 

 

 

Oportunidade 25: Implantar sistemas de controle da poluição atmosférica, que permitam a 

captação e armazenamento do pó originado do processamento da matéria prima na ‘serra 

elétrica de disco’ e no ‘torno a placa’. 
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A geração de pó é característica dessa atividade. A oportunidade foi identificada nas três 

oficinas uma vez que esse resíduo encontra-se espalhado por todo ambiente de trabalho. A 

parcela mais leve fica em suspensão por determinado tempo, constituindo a poluição 

atmosférica, quando se espalha também pela vizinhança e, por ação da gravidade decanta, 

depositando-se sobre as superfícies (vegetação, chão, beirais de janelas, exterior e interior das 

residências). Já a parcela desse pó, de maior granulometria, tão logo é originado, deposita-se 

nas proximidades dos equipamentos.  

 

Um estudo para a caracterização do particulado gerado na confecção de artesanato em pedra 

sabão foi realizado em oficinas da localidade de Mata dos Palmitos (Lippman, 2006). Nele, o 

autor avaliou as concentrações de duas faixas granulométricas (2,5µm e 10µm) de material 

particulado, em vários pontos do ambiente de trabalho, tomando como padrão (para efeito de 

comparação) um ponto mais afastado da localidade. Dentre os pontos avaliados estão a serra 

automática (serra de disco) e o torno à placa. No caso da serra automática, o autor verificou 

que a geração de Partículas Inaláveis PM-10 (material particulado de diâmetro abaixo de 

10µm) é maior que a geração de Partículas Inaláveis PM-2,5 (particulado ‘mais fino’ - 

material particulado de diâmetro inferior a 2,5µm capaz de atingir os alvéolos pulmonares). 

Comparando-se o particulado gerado na serra automática com aquele gerado no torno a placa, 

verificou-se que a geração dos dois tamanhos de partículas foi extremamente maior na serra 

automática que no torno a placa. (LIPPMAN, CASTILHOS, EGLER, 2006) 

 

Como os equipamentos utilizados nas oficinas de artesanato na localidade de Mata dos 

Palmitos e no perímetro urbano do Distrito de Santa Rita são semelhantes, é possível fazer 

uma correlação da análise do particulado daquelas oficinas com as oficinas objeto de estudo 

da presente pesquisa.  Diante do exposto e com base na literatura CNTL (2003c) pode-se 

indicar, para as três oficinas estudadas, dois tipos de equipamentos de controle da poluição 

atmosférica – Ciclones e Filtros de Manga – que poderão possibilitar a utilização do pó 

residual em outros processos, para os quais serão feitas as três avaliações indicadas no 

QUADRO 6.2.  

 

Viabilidade técnica:  
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A introdução de sistemas para controle da poluição atmosférica não interferirá no processo 

produtivo dos artefatos. Portanto, não haverá modificações no produto final em função da 

metodologia de controle. 

 

Para a seleção do equipamento mais adequado, devem ser considerados: a vazão da fonte 

(fluxo de ar) a eficiência esperada de remoção do particulado do fluxo de ar; a energia 

consumida por ele; o custo do investimento; a periculosidade do particulado e a natureza 

física e química deste (composição granulométrica, densidade, resistividade e outros) (LORA 

(2000) e FERNANDES (2003)). 

 

Para a parcela do pó de maior granulometria (aquela que logo se deposita no solo, não 

compondo a poluição atmosférica), haverá a necessidade de adaptações no ‘torno a placa’ e na 

‘serra elétrica de disco’, assim como nas furadeiras (são duas de menor porte – instaladas nas 

oficinas 1 e 2 – e uma de maior, encontrada na oficina 3),  para a instalação de sistemas que 

permitam a coleta dessa parcela. Também é necessário não misturar outros tipos de resíduos a 

esse material. Deve-se ainda disponibilizar um recipiente para acondicionamento e local para 

armazenagem do pó coletado. Um exemplo são as bombonas plásticas (ou tambores) que 

poderão ser colocadas sobre pallets de madeira em local protegido de intempéries. Essa 

disposição deverá facilitar a retirada do recipiente por terceiros.  

 

Para o controle da poluição atmosférica utilizando tanto ‘ciclones’ quanto ‘filtro de mangas’ é 

necessário que os equipamentos de processo (torno a placa, serra de disco e furadeiras) sejam 

confinados de forma que o ar poluído não escape para a atmosfera. Também é necessário um 

sistema de exaustão que seja responsável por conduzir o fluxo de ar para o equipamento de 

controle. O pó retido pelo ciclone ou pelo filtro de mangas deverá ser armazenado em 

sacarias, o que poderá facilitar sua comercialização.  

 

Os ciclones são indicados para partículas maiores, sendo que, para partículas de 5µm a 25µm 

apresenta um rendimento de 50% a 90%, segundo a literatura. Para as partículas com 

diâmetro menor que 5µm  sua eficiência é bem inferior, não sendo, portanto, recomendado. 

(CNTL, 2003c; Fernandes, 2003). Entre as vantagens desse tipo de equipamento em relação 

aos demais estão os fatos de serem simples e mais fáceis de construir e manter. A figura 6.1 

apresenta o desenho esquemático desse equipamento.   
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O ‘Filtro de Mangas’ é capaz de reter uma faixa mais ampla de tamanho de partículas. O 

fluxo de ar carregado passa por um tecido onde as partículas que possuem diâmetro maior que 

os seus poros ficam retidas. Segundo a literatura consultada, o meio filtrante pode ser de 

diferentes materiais, cuja escolha depende de condições operacionais como a queda de 

pressão, temperatura do fluxo de ar, degradação química ou física, procedimentos de limpeza 

e ainda do custo e tempo de vida útil do tecido. (CNTL, 2003c)  

 

Possuem uma faixa de eficiência mais ampla, inclusive para partículas mais finas. Essa 

eficiência depende, sobretudo, do diâmetro da partícula (para um dado diâmetro, a eficiência 

cresce quando o tamanho do poro do material diminui). Têm a capacidade de reter mais de 

99% das partículas com tamanho até 0,3µm presentes no fluxo de ar. Isso se deve, em parte, à 

formação de camadas de partículas que ficam aderidas ao tecido do filtro.   

 

Para o caso do controle da emissão de poeira no processo de produção do artesanato, levando 

em consideração apenas as faixas de tamanho (2,5µm e 10µm) das partículas identificadas por 

Lippman (2006) em sua pesquisa e a ampla faixa de eficiência desse equipamento, é possível 

Figura 6.1: Desenho esquemático do Ciclone.  
Fonte: Lora,E.S.(2000). 
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dizer que o filtro de mangas é o mais indicado em relação ao ciclone (partículas com tamanho 

de 2,5 micra não são removidas da corrente de ar pelo ciclone).  

 

Outro fato importante de ser considerado nessa escolha é que as partículas menores que 10µm 

(partículas inaláveis; PM-10) são capazes de penetrar nos alvéolos pulmonares, provocando 

doenças graves, conforme relatado no capítulo 4 dessa dissertação, devendo, portanto, serem 

retidas pelo sistema. Entretanto, além dos aspectos técnicos, devem ser considerados os 

aspectos econômicos.  

 

Para efetuar a limpeza das mangas do filtro, a passagem do ar deve ser interrompida para 

viabilizar a agitação e raspagem manual ou mecânica. Também é possível realizar a limpeza 

introduzindo-se ar comprimido em sentido contrário ao do ar contaminado.  

 

A figura 6.2 apresenta um desenho esquemático do equipamento ‘filtro de mangas’. 

 

   

 

Viabilidade econômica:  

Na análise econômica dos equipamentos de controle devem ser considerados custos de 

aquisição, instalação, operação e manutenção de cada um deles. A manutenção e a troca dos 

filtros estão entre os fatores que colocam o ‘filtro de mangas’ em desvantagem em relação a 

Figura 6.2: Desenho esquemático do Filtro de Mangas. 
Fonte: Equipamentos de Controle da Poluição do ar – Módulo VI – UFES. 
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outros, tais como o ciclone, tornando-o mais caro. Os ciclones apresentam baixo custo de 

construção e poucos problemas de manutenção. (FERNANDES, 2003). 

 

Além dos equipamentos de controle propriamente ditos, deve-se considerar ainda o 

investimento nos sistemas de exaustão.  

 

Considerando a realidade financeira das oficinas e o fato do investimento para aquisição e 

instalação desses sistemas ser consideravelmente alto, sugere-se que os artesãos busquem 

apoio em instituições de fomento, tais como o BDMG e o Banco do Brasil. O BDMG possui 

linhas de crédito para inovação com taxas de juros mais vantajosas para implementação de 

programas de P+L. E, o Banco do Brasil possui linhas de crédito para compra de 

equipamentos que ofereçam mais economia, eficiência e sustentabilidade.  

 

Vale considerar que esses sistemas possibilitarão uma nova fonte de renda para as oficinas, 

uma vez que os resíduos finos coletados poderão ser comercializados com indústrias que 

utilizem esse material em seus processos. Possibilitará ainda o uso dessa parcela para 

elaboração da massa plástica usada nos processos da própria oficina, evitando a compra 

externa desse insumo. Proporcionará, portanto, receita e economia.  

 

Viabilidade ambiental: Os equipamentos de controle de emissões atmosféricas, como o 

próprio nome já sugere, são capazes de controlar a poluição, mas não a evita, ou seja, não 

agem para sua prevenção. Possibilitam o tratamento do fluxo de ar poluído, limpando-o de 

forma a atender a legislação vigente9 para padrões de lançamento de poluentes atmosféricos 

originados de fontes fixas. O tratamento com ciclone ou com filtro de mangas possibilitará a 

coleta do pó acrescentando a oportunidade de transformá-lo em matéria prima ou insumo para 

outros processos produtivos. Possibilitará a destinação final adequada dessa parcela do 

resíduo de processo. Vale pontuar que, caso o processo de torneamento e corte passem a ser 

realizados via úmida, tais equipamentos não serão necessários, uma vez que não haverá 

geração de poeira.  

 

                                                           
9 A Resolução Conama N º 436 de 22 de dezembro de 2011 estabelece os limites máximos de emissão de 
poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação anteriores a 02 de 
janeiro de 2007. E a Deliberação Normativa COPAM 187 de 19 de setembro de 2013 que estabelece condições e 
limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas e dá outras providências. 
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Oportunidade 26 - ‘Estabelecer parcerias para o aproveitamento externo dos resíduos 

grosseiros da matéria prima’.  

 

Indicada para a oficina 1, uma vez constatado que os resíduos do processamento da matéria 

prima encontram-se misturados em pilhas e dispostos no pátio dessa oficina, ainda não tendo 

destinação adequada.  

 

Viabilidade técnica: sugere-se estabelecer acordos com as empresas que já coletam o resíduo 

nas outras duas oficinas. Para viabilizar essa oportunidade é necessário também a 

implementação das medidas identificadas nas oportunidades 10, 14 e 31.  

 

Viabilidade ambiental: destinação adequada dos resíduos grosseiros do processo. Redução da 

geração de resíduos sem aproveitamento. Economia de recursos naturais, uma vez que será 

reduzida a extração da pedra sabão para fins de matéria prima, ou insumo, nesses outros 

processos.  

 

Oportunidade 27 – ‘Estudar possibilidades de aproveitamento externo dos resíduos finos da 

matéria prima’.  

 

Indicada para as três oficinas uma vez constatado que o resíduo fino (pó de granulometria 

variada) dos processos ainda não possui uma destinação final adequada, seja entrando em 

novo processo como matéria prima ou insumo, seja sua destinação em aterros.  

 

Como relatado no presente estudo, no caso da oficina 1, essa parcela do resíduo encontra-se 

misturada à parcela grosseira (aparas), formando pilhas que ficam dispostas no pátio da 

oficina. No caso das oficinas 2 e 3, boa parte desses resíduos é descartada em terrenos baldios 

e, por ação da chuva, são carreados para corpos d’água poluindo suas águas e assoreando seu 

leito.  

 

A fim de dar um destino ambientalmente adequado ao fino do processo, tal oportunidade foi 

sugerida. Verifica-se daí a possibilidade da geração de renda para os artesãos. Afinal, todo 

resíduo não aproveitado é dinheiro desperdiçado.   
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Viabilidade técnica: Rodrigues (2010) constatou que os resíduos originados do processo 

produtivo da pedra sabão nas oficinas de artesanato podem ser empregados em diversificados 

ramos industriais. Através da caracterização tecnológica dos resíduos de oficinas e pedreiras 

da região de Santa Rita de Ouro Preto e fundamentado na literatura, o autor (Rodrigues, 2010) 

constatou que tal material pode ser utilizado na fabricação de inseticidas, fertilizantes, na 

indústria têxtil, como veículo na produção de rações, como carga para papel e como 

‘espalhador’ em tintas, como ‘carga’ e ‘reforço’ na fabricação de plásticos inclusive dos 

antiaderentes.   

 

A dificuldade para o emprego desse material parte da indústria receptora, principalmente por 

questões tecnológicas. Em pesquisa realizada na indústria de talco localizada também no 

Distrito de Santa Rita de Ouro Preto, a fim de verificar seu possível aproveitamento, o 

responsável pelo setor de compra de insumos ponderou que o resíduo fino das oficinas 

apresenta granulometria diversificada, sendo que os “muito finos” provocam um 

empastamento, o que impede ou dificulta o trabalho dos equipamentos que são projetados 

para moagem de partículas maiores, tamanho ‘aparas’. Além disso, existe o fato das partículas 

mais finas e leves ficarem facilmente em suspensão ao serem manuseadas, o que tem 

implicações nas questões relativas à saúde e segurança dos funcionários.  

 

Também no sentido de averiguar possível aproveitamento de tais resíduos, Costa (2003) 

realizou pesquisa que resultou na possibilidade de fabricação de cerâmicas que podem ser 

empregadas na construção civil, de peças de cerâmica utilitárias e de painéis decorativos. O 

processo, para tanto, consiste na coleta e caracterização química dos pós, preparação da 

matéria prima por moagem e peneiramento ou separação por hidrociclone, centrifugação em 

líquido ou sedimentação e compactação a altas temperaturas. O autor obteve, em 2013, a 

patente10 de sua pesquisa.   

 

Viabilidade econômica: possibilidade de retorno financeiro a partir da comercialização desse 

resíduo para indústrias que utilizam a pedra sabão como matéria prima para produção de 

‘talco’, ou diretamente com as indústrias de tintas e massa plástica.  

                                                           
10

  Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI0303119, data de depósito: 25/03/2003, título: 
"Desenvolvimento de produtos a partir da aglomeração de resíduos provenientes do processamento de pedra 
sabão, cerâmicas e uso." , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
Instituição(ões) financiadora(s): UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto. 
 



166 
 

 

Pode-se ainda indicar a possibilidade de retorno financeiro para as oficinas a partir da 

comercialização de seus resíduos finos com a indústria de cerâmicas que pode ser implantada 

no próprio distrito, com base na pesquisa realizada por Costa (2003). Além da renda para as 

oficinas, esse novo empreendimento poderá gerar emprego e renda para outras famílias do 

Distrito de Santa Rita de Ouro Preto, o que fomentará a economia local.  

  

Viabilidade ambiental: a partir da implementação dessa oportunidade haverá destinação 

correta dos resíduos finos do processo. Redução da poluição do solo e cursos d’água. 

 

 

Conhecidas as viabilidades técnica, econômica e ambiental das oportunidades de melhorias 

identificadas e levadas ao conhecimento dos artesãos (das respectivas equipes de P+L), foi 

estabelecida uma ordem de prioridade para implementação das mesmas em cada uma das três 

oficinas estudadas, uma vez que para cada uma foi identificado um conjunto de melhorias.  

 

Considerando que as etapas de corte e torneamento podem ser realizadas a úmido, visando à 

minimização da geração de poluição atmosférica, e que existem oportunidades de P+L que só 

podem ser implementadas nesse caso, optou-se por apresentar a ordem de prioridade para 

implementação considerando as duas situações separadamente, ou seja, o processo (corte e 

torneamento) sendo realizado ‘a seco’ ou ‘a úmido’. Ressalta-se que algumas das 

oportunidades de P+L identificadas só cabem ser implementadas caso o processo seja 

realizado a seco. Verifica-se ainda que existem oportunidades que podem ser implementadas 

independentemente do processo ser realizado a úmido ou a seco, ou seja, são comuns às duas 

situações. E, por isso, serão apontadas em ambas as situações. O item 6.2 apresenta as 

referidas ordens de prioridades estabelecidas.  

 

 

6.2 Ordem de prioridade para implementação das oportunidades de P+L 

 

 

 Oportunidades de P+L que não necessitam de investimentos financeiros, têm prioridade na 

implementação. Em seguida são indicadas aquelas que necessitam de baixo investimento e 
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aquelas que não alteram a técnica do processo. Por último são indicadas aquelas que precisam 

de treinamento, pois proporcionarão modificações nas técnicas utilizadas pelos artesãos, e as 

que precisam de alto ou considerável investimento (considerando a realidade financeira das 

oficinas). As ordens de prioridade apresentadas foram avaliadas pelas respectivas equipes de 

P+L. 

 

Os QUADROS 6.4 e 6.5 apresentam o resultado da referida ordem de prioridade indicada 

para a oficina 1, considerando os processos de corte e torneamento sendo realizados a seco e a 

úmido respectivamente.  

Quadro 6.4 – Ordem de prioridade para as oportunidades de P+L identificadas na oficina 1 – 
processo a seco 
 

Oportunidades de P+L – ‘a seco’ 

1ª - Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento 

2ª - Promover ações de conservação de energia elétrica durante a confecção dos artefatos 

3ª - Segregar, na fonte, os resíduos gerados. 

4ª - Segregar, na fonte, os resíduos originados da matéria prima tendo tamanho como critério. 

5ª - Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – contaminados com resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis 
usados, restos de lixas, restos de jornais) originados no processo produtivo. 

6ª - Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos custos por tipo de artefato 

7ª - Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos artefatos e coleta dos resíduos 

8ª - Implantar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos quais os artesãos estão expostos 

9ª - Estabelecer locais adequados para o armazenamento de ferramentas e insumos 

10ª - Criar locais adequados para armazenar os EPI’s novos e usados 

11ª - Estabelecer parcerias para o aproveitamento externo dos resíduos grosseiros da matéria prima 

12ª - Utilizar o pó fino residual da produção dos artefatos para a composição da massa plástica usada nos processos 

13ª - Remover as pilhas de resíduos presentes na área de produção 

14ª - Estudar possibilidades de aproveitamento externo dos resíduos finos da matéria prima 

15ª - Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento no processo 

16ª - Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de processo 

17ª – Criar metodologias para aumentar eficiência no aproveitamento da matéria prima 

18ª - Implantar sistemas de controle da poluição atmosférica que permitam a captação e armazenamento do pó originado no 
processamento da matéria prima na ‘serra elétrica de disco’ e no ‘torno a placa’ 

19ª - Modificar leiaute da área de produção 

20ª - Substituir o verniz poliuretano pelo à base de água (tecnicamente inválida!) 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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Quadro 6.5 – Ordem de prioridade para as oportunidades de P+L identificadas na oficina 1 – 
processo ‘a úmido’ 
 

Oportunidades de P+L – ‘a úmido’ 

1ª - Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento 

2ª - Promover ações de conservação de energia elétrica durante a confecção dos artefatos 

3ª - Segregar, na fonte, os resíduos gerados. 

4ª - Segregar, na fonte, os resíduos originados da matéria prima tendo tamanho como critério. 

5ª - Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – contaminados com resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis 
usados, restos de lixas, restos de jornais) originados no processo produtivo. 

6ª - Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos custos por tipo de artefato 

7ª - Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos artefatos e coleta dos resíduos 

8ª - Implantar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos quais os artesãos estão expostos 

9ª - Estabelecer locais adequados para o armazenamento de ferramentas e insumos 

10ª - Criar locais adequados para armazenar os EPI’s novos e usados 

11ª - Estabelecer parcerias para o aproveitamento externo dos resíduos grosseiros da matéria prima 

12ª - Remover as pilhas de resíduos presentes na área de produção 

13ª - Umidificar as etapas de corte e torneamento a fim de reduzir a geração de poeira. 

14ª - Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento no processo 

15ª - Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de processo 

16ª – Criar metodologias para aumentar eficiência no aproveitamento da matéria prima 

17ª - Modificar leiaute da área de produção 

18ª - Substituir o verniz poliuretano pelo à base de água (tecnicamente inválida!) 

 

 

Os QUADROS 6.6 e 6.7 apresentam o resultado da referida ordem de prioridade indicada 

para a oficina 2, considerando os processos de corte e torneamento sendo realizados a seco e a 

úmido respectivamente.  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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Quadro 6.6 – Ordem de prioridade para as oportunidades de P+L identificadas na oficina 2 – 
processo ‘a seco’ 
 

Oportunidades de P+L – ‘a seco’ 

1ª - Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento 

2ª - Segregar, na fonte, os resíduos gerados. 

3ª - Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – contaminados com resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis 
usados, restos de lixas, restos de jornais) originados no processo produtivo. 

4ª - Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos artefatos e coleta dos resíduos 

5ª - Fortalecer parcerias existentes para comercialização dos resíduos grosseiros  

6ª - Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos custos por tipo de artefato  

7ª - Criar locais adequados para armazenar os EPI’s novos e usados 

8ª - Utilizar o pó fino residual da produção dos artefatos para a composição da massa plástica usada nos processos 

9ª - Implantar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos quais os artesãos estão expostos 

10ª - Estudar possibilidades de aproveitamento externo dos resíduos finos da matéria prima 

11ª - Substituir lâmpadas incandescentes pelas econômicas 

12 - Promover melhorias nas instalações elétricas 

13ª - Substituir o equipamento de aplicação de verniz por um que promova maior eficiência ao processo 

14ª - Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento no processo 

15ª - Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de processo 

16ª - Instalar um padrão de energia apenas para as instalações da oficina 

17ª – Criar metodologias para aumentar eficiência no aproveitamento da matéria prima 

18ª - Implantar sistemas de controle da poluição atmosférica que permitam a captação e armazenamento do pó originado no 
processamento da matéria prima na ‘serra elétrica de disco’ e no ‘torno a placa’ 

19ª - Modificar leiaute da área de produção 

20ª - Substituir o verniz poliuretano pelo à base de água (tecnicamente inválida!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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Quadro 6.7 - Ordem de prioridade para as oportunidades de P+L identificadas na oficina 2 – 
processo ‘a úmido’ 
 

Oportunidades de P+L – ‘a úmido’ 

1ª - Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento 

2ª - Segregar, na fonte, os resíduos gerados. 

3ª - Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – contaminados com resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis 
usados, restos de lixas, restos de jornais) originados no processo produtivo. 

4ª - Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos artefatos e coleta dos resíduos 

5ª - Fortalecer parcerias existentes para comercialização dos resíduos grosseiros  

6ª - Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos custos por tipo de artefato  

7ª - Criar locais adequados para armazenar os EPI’s novos e usados 

8ª - Implantar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos quais os artesãos estão expostos 

9ª - Substituir lâmpadas incandescentes pelas econômicas 

10ª - Promover melhorias nas instalações elétricas 

11ª - Substituir o equipamento de aplicação de verniz por um que promova maior eficiência ao processo 

12ª - Umidificar as etapas de corte e torneamento a fim de reduzir a geração de poeira. 

13ª - Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento no processo 

14ª - Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de processo 

15ª - Instalar um padrão de energia apenas para as instalações da oficina 

16ª – Criar metodologias para aumentar eficiência no aproveitamento da matéria prima 

17ª - Modificar leiaute da área de produção 

18ª - Substituir o verniz poliuretano pelo à base de água (tecnicamente inválida!) 

 

 

Os QUADROS 6.8 e 6.9 apresentam o resultado da referida ordem de prioridade indicada 

para a oficina 3, considerando os processos de corte e torneamento sendo realizados a seco e a 

úmido respectivamente.  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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Quadro 6.8 - Ordem de prioridade para as oportunidades de P+L identificadas na oficina 3 – 
processo ‘a seco’ 
 

Oportunidades de P+L – ‘a seco’ 

1ª - Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento 

2ª - Promover ações de conservação de energia elétrica durante a confecção dos artefatos  

3ª - Segregar, na fonte, os resíduos gerados. 

4ª - Substituir lâmpadas incandescentes pelas econômicas 

5ª - Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – contaminados com resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis 
usados, restos de lixas, restos de jornais) originados no processo produtivo. 

6ª - Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos artefatos e coleta dos resíduos 

7ª - Fortalecer parcerias existentes para comercialização dos resíduos grosseiros  

8ª - Estabelecer locais adequados para o armazenamento de ferramentas e insumos  

9ª - Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos custos por tipo de artefato  

10ª - Criar locais adequados para armazenar os EPI’s novos e usados  

11ª - Utilizar o pó fino residual da produção dos artefatos para a composição da massa plástica usada nos processos 

12ª - Estudar possibilidades de aproveitamento externo dos resíduos finos da matéria prima 

13ª - Criar metodologias para aproveitamento das aparas (pedaços maiores que sobram dos processos) para confecção de outros 
artefatos na própria oficina.  

14ª - Promover melhorias nas instalações elétricas 

15ª - Implantar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos quais os artesãos estão expostos 

16ª - Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento no processo 

17ª - Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de processo 

18ª - Instalar um padrão de energia apenas para as instalações da oficina 

19ª - Implantar sistemas de controle da poluição atmosférica que permitam a captação e armazenamento do pó originado no 
processamento da matéria prima na ‘serra elétrica de disco’ e no ‘torno a placa’ 

20ª – Criar metodologias para aumentar eficiência no aproveitamento da matéria prima 

21ª - Modificar leiaute da área de produção 

22ª- Substituir o verniz poliuretano pelo à base de água (tecnicamente inválida!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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Quadro 6.9 - Ordem de prioridade para as oportunidades de P+L identificadas na oficina 3 – 
processo ‘a úmido’ 
 

Oportunidades de P+L – ‘a úmido’ 

1ª - Reduzir a vazão de água limpa que é utilizada durante o polimento 

2ª - Promover ações de conservação de energia elétrica durante a confecção dos artefatos  

3ª - Segregar, na fonte, os resíduos gerados. 

4ª -. Substituir lâmpadas incandescentes pelas econômicas 

5ª - Gerir adequadamente os resíduos sólidos (embalagens de insumos – contaminados com resíduos de vernizes, resina, ceras – pincéis 
usados, restos de lixas, restos de jornais) originados no processo produtivo. 

6ª - Estabelecer periodicidade para a limpeza da área de confecção dos artefatos e coleta dos resíduos 

7ª - Fortalecer parcerias existentes para comercialização dos resíduos grosseiros  

8ª - Estabelecer locais adequados para o armazenamento de ferramentas e insumos  

9ª - Estabelecer e utilizar métodos de controle dos materiais de entrada e dos custos por tipo de artefato  

10ª - Criar locais adequados para armazenar os EPI’s novos e usados  

11ª - Criar metodologias para aproveitamento das aparas (pedaços maiores que sobram dos processos) para confecção de outros 
artefatos na própria oficina.  

12ª - Promover melhorias nas instalações elétricas 

13ª - Implantar o uso efetivo dos EPI’s adequados aos tipos de riscos aos quais os artesãos estão expostos 

14ª - Umidificar as etapas de corte e torneamento a fim de reduzir a geração de poeira.  

15ª - Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para aproveitamento no processo 

16ª - Implantar mecanismos de tratamento e reaproveitamento da água de processo 

17ª - Instalar um padrão de energia apenas para as instalações da oficina 

18ª – Criar metodologias para aumentar eficiência no aproveitamento da matéria prima 

19ª - Modificar leiaute da área de produção 

20ª- Substituir o verniz poliuretano pelo à base de água (tecnicamente inválida!) 

 

 

A partir da análise dos quadros considera-se que:  

 

• Comparando as três oficinas, verifica-se que a ordem de prioridade pouco se altera em 

se tratando das mesmas oportunidades. No que tange às específicas, a ordem de 

implementação depende das características de cada oportunidade de P+L, 

considerando o conjunto identificado para cada oficina;  

 

• Apesar da oportunidade de P+L “substituir lâmpadas incandescentes pelas 

econômicas” envolver custo, devido à aquisição das novas lâmpadas, esta será uma 

das oportunidades prioritárias na implementação, considerando-se que a medida 

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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proporcionará a redução no consumo de energia elétrica em longo prazo e ainda que o 

governo brasileiro estabeleceu prazo para que a referida substituição seja efetuada em 

todo o país; 

 

• A substituição do verniz poliuretano base solvente químico pelo verniz à base d’água 

foi apontada como a última opção que poderá ser implementada, uma vez que 

tecnicamente ela apresentou-se inviável.  Por ser, nesse caso, o aspecto fosco um fator 

negativo para a qualidade do produto e que pode afetar diretamente suas vendas, 

implica dizer que tecnicamente a oportunidade não é viável. Sendo assim, mesmo 

tendo sua viabilidade favorável pelos aspectos ambiental e econômico, o critério 

técnico tem maior peso na decisão de substituir ou não o insumo empregado; 

 

• As oportunidades “Implantar mecanismo de coleta da água de chuva para 

aproveitamento no processo” e “Implantar mecanismos de tratamento e 

reaproveitamento da água de processo” foram apontadas tanto para a situação do 

corte e torneamento realizados a úmido quanto seco uma vez que em ambas as 

situações ocorre a etapa de polimento, que é caracteristicamente realizada a úmido.  

   

A pesquisa resultou na identificação das oportunidades que implicarão na melhoria do 

desempenho das atividades, sobretudo no que tange aos aspectos ambientais, a partir do 

momento em que forem implantadas de fato. Para certificar que essas melhorias ocorrerão é 

necessário o acompanhamento das atividades por um profissional capacitado e, caso os 

resultados não se concretizem satisfatoriamente, novas alternativas devem ser identificadas e 

avaliadas. Assim, pois a melhoria contínua é uma característica da metodologia de P+L. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS DE TRABALHOS 

FUTUROS 

 

A metodologia de P+L, usualmente utilizada para estudos e aplicada a processos industriais, 

como meio de identificar falhas de processo a fim de propor melhorias para os mesmos, 

mostrou-se satisfatória para emprego também em processos artesanais, conforme pode ser 

verificado no presente estudo.  

 

A partir do emprego da metodologia de P+L, foi possível identificar em quais etapas do 

processo produtivo ocorrem a geração dos resíduos e emissões, seus tipos e qual a destinação 

e tratamento são dados a eles.  A partir daí foi identificado considerável número de 

oportunidades de melhorias (preventivas, de controle e de destinação dos resíduos) que 

implicam positivamente, sobretudo, no desempenho ambiental da atividade. Mostra, portanto, 

que é possível a continuidade do seu exercício e até mesmo sua expansão, desde que tais 

medidas sejam colocadas em prática.  

 

Com base nos princípios da P+L foi realizado o diagnóstico ambiental da atividade nas três 

oficinas estudadas a partir do qual foram identificados os impactos ambientais negativos, em 

quais etapas do processo os mesmos ocorrem, assim como proposição de medidas para 

melhoria do desempenho técnico e ambiental da atividade o que, por sua vez, culminará na 

melhoria também dos aspectos sociais e econômicos pertinentes.  

 

Além dos resíduos provenientes do processamento da matéria prima, foi possível identificar 

resíduos originados a partir do uso de insumos e dos recursos hídricos, os quais devem ter o 

tratamento e a destinação final adequados, obedecendo às legislações vigentes e pertinentes a 

cada caso. Sobre os recursos hídricos, a matéria prima e o ar foram observados os impactos 

ambientais negativos mais relevantes. O uso de grande volume de água e a consequente 

geração de efluentes líquidos despejados, diretamente e sem tratamento, nos cursos d’água 

foram alguns dos impactos identificados. 

 

É importante frisar a necessidade de implementação efetiva das melhorias identificadas, o que 

implica em novo método de gestão da atividade, no que tange aos aspectos ambientais.  
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É fato que as medidas de prevenção e controle da poluição atmosférica e hídrica identificadas 

terão impacto positivo direto na saúde pública local, tanto dos artesãos quanto da comunidade 

circunvizinha (são diretamente afetados pela atividade). A melhoria da visibilidade da 

atividade perante seu atual e futuro mercados consumidores também será notória.   

 

O uso da água de abastecimento público nos processos é uma constante, sobretudo nas etapas 

de polimento a úmido e no corte dos blocos usando a ‘serra a gasolina’. A partir das 

estimativas efetuadas durante as etapas de polimento, constatou-se um significativo volume 

de água utilizado na referida atividade. Diante de tal realidade, e de eventos de falta (restrição 

na distribuição) de água vivenciados pela população local, faz-se imprescindível a 

implementação de medidas de economia, reuso e o aproveitamento das águas de chuva 

propostas.  

 

Verificou-se que medidas simples, como a instalação de redutores de vazão nas torneiras e 

medidas de conservação de energia, podem fazer grande diferença se implementadas e 

executadas adequadamente. A modificação de “maus hábitos” também implicará em 

resultados positivos em se tratando, por exemplo, do gerenciamento dos resíduos de processo 

– da matéria prima e de embalagens. Isso reforça a ideia de que é possível obter grandes 

melhorias nos aspectos ambientais da atividade exercida, por meio da metodologia de P+L. 

 

Com relação à matéria prima utilizada nos processos constatou-se que o aproveitamento 

médio, considerando os seis artefatos produzidos, naqueles que têm como equipamento 

fundamental para confecção a ‘serra elétrica de disco’ foi de 26,51% (mais que duas vezes 

superior aos processos que têm o torneamento como etapa principal da modelagem dos 

artefatos). O aproveitamento médio desse último foi de 11,35%. Tal fato pode ser atribuído, 

sobretudo, à tecnologia utilizada, bem como ao modelo do artefato.  

 

Verificou-se que a perda de matéria prima chegou a 89%, fato constatado na confecção dos 

‘porta-joias bola’. Mediante tal realidade, faz-se necessário o emprego de técnicas que 

permitam uma maior eficiência no aproveitamento da matéria prima, bem como a 

conscientização dos artesãos para a valorização adequada do seu trabalho. Em adição, deve-se 

primar pelo emprego de técnicas de aproveitamento dos resíduos gerados, seja dentro do 

próprio empreendimento ou em processos de terceiros.  
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Verificou-se que o gerenciamento dos resíduos da matéria prima engloba os três níveis de 

aplicação da P+L, desde o emprego de medidas que promovam a redução de sua geração na 

fonte (Nível 1), como é o caso da medida de prevenção à geração de poeira, passando pelo 

aproveitamento interno (Nível 2), reciclagem externa, e destinação final ambientalmente 

adequada (Nível 3). Isso demonstra as várias possibilidades de lidar com a problemática.  

 

O presente estudo poderá ser, facilmente, aplicado em outras oficinas de artesanato do distrito 

e demais localidades. As três oficinas estudadas, com as medidas implementadas, poderão ser 

utilizadas como unidades piloto para estudos futuros.  

 

Mesmo com as semelhanças existentes entre os processos das três oficinas, ficaram 

perceptíveis as particularidades, tanto no que se referem às técnicas utilizadas, quanto ao 

desenho (leiaute) de cada uma. Tais particularidades implicaram em oportunidades de 

melhorias específicas.  

 

O comprometimento dos artesãos – Equipe de P+L – com o monitoramento e avaliação da 

eficiência das oportunidades sugeridas, a partir de sua implementação, é de suma importância 

para a continuidade do programa, o que permitirá a identificação de novas oportunidades de 

P+L.  

 

O uso de ferramentas para o controle quantitativo dos materiais adquiridos, da parcela 

utilizada no processo e da parcela perdida (resíduos) é fundamental para que os artesãos 

possam atribuir valoração adequada aos artefatos comercializados. Para auxiliá-los é 

importante a aquisição de balanças e o uso de planilhas tipo ‘excel’, qual permitirá um efetivo 

controle mensal, por exemplo.  

 

Algumas das oportunidades propostas não são passíveis de implementação imediata, 

sobretudo por exigir investimentos elevados considerando-se a realidade financeira desses 

empreendimentos. Portanto, para auxiliá-los foi sugerido que os mesmos busquem auxílio em 

instituições de fomento que possuem programas especiais (linhas de crédito para inovação) 

para financiamento de tecnologias e obras sustentáveis, como o BDMG e o Banco do Brasil. 
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Foi possível verificar que ações podem ser adotadas no sentido de contribuir de maneira 

preventiva, reduzindo as causas de origem dos problemas, mesmo sendo em empreendimentos 

de pequeno porte. Tais medidas podem fazer a grande diferença e implicam em benefícios 

econômicos e ambientais à atividade.  

 

Obter um processo totalmente limpo é utopia. Transformar 100% da matéria prima (e 

insumos) que entra em um processo em produto é tecnicamente impossível. Entretanto, 

medidas que pretendem a redução das perdas por meio do uso dos resíduos gerados em outros 

processos, seja dentro da mesma oficina ou em processos de outros empreendimentos, devem 

ser adotadas. É possível que a geração de tais resíduos seja reduzida.  

 

Proporcionar o desenvolvimento da atividade artesanal de forma sustentável em seus aspectos 

ambientais, sociais e econômicos é possível e é fundamental para a continuidade das 

atividades, considerando-se o histórico de denúncias (efetuadas pelos moradores da 

vizinhança) e fiscalizações por parte dos órgãos ambientais. Outro fator importante de se 

considerar é a relevância cultural e econômica que a mesma representa para a comunidade 

direta e indiretamente envolvida, conforme constatado durante as pesquisas de campo e 

bibliográficas. 

 

A implementação das medidas de P+L identificadas podem proporcionar melhorias nos 

aspectos ambientais e, por consequência, auxiliar na regularização ambiental da atividade, via 

a obtenção das licenças ambientais pertinentes junto aos órgãos ambientais competentes.  

 

A partir deste estudo é possível avaliar que a hidrometração do consumo de água no 

município poderá também ser uma importante medida no sentido de contribuir para a redução 

do consumo, uma vez que o pagamento será realizado pelo volume consumido e não apenas a 

taxa básica (TBO) como é realizada atualmente.  

 

A pesquisa permitiu verificar que algumas medidas propostas só podem ser implementadas 

caso o processo de corte e torneamento continuem sendo realizados a seco. E outras medidas 

podem ser implementadas caso tais etapas sejam umedecidas. 
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Este estudo possibilitou a contextualização e caracterização da atividade artesanal em pedra 

sabão desenvolvida no Distrito de Santa Rita de Ouro Preto. Com base no contexto histórico e 

caracterização das atividades artesanais, verificou-se que a atividade desenvolvida nas 

oficinas se enquadra nessa categoria, uma vez que cada unidade de artefato possui 

características próprias e é trabalhada uma a uma, mesmo que sejam confeccionadas várias 

unidades de um mesmo modelo. É importante, portanto, que todas as modificações propostas 

respeitem a característica artesanal da atividade.  

 

Assim, a autora deste trabalho considera relevante que seja proposto ao Conselho Municipal 

de Patrimônio, o tombamento do artesanato em pedra sabão produzido em Santa Rita de Ouro 

Preto como patrimônio imaterial. Entende-se ser esse um caminho que possibilitará agregar 

valor ao trabalho dos artesãos e ainda melhorar a visibilidade do mesmo pelo mercado 

turístico. No ANEXO IX, visualiza-se um acervo de imagens de exemplares dos artefatos 

produzidos em Santa Rita de Ouro Preto.  

 

 

7.1 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 

A partir da pesquisa realizada e da implementação efetiva das oportunidades identificadas 

propõe-se que seja elaborado um plano de monitoramento e que o mesmo seja executado 

pelas respectivas equipes de P+L. A partir desse plano pretende-se avaliar os resultados 

obtidos com a implementação de determinada oportunidade, o que permitirá identificar de 

forma sucessiva, novas oportunidades de melhorias.  

 

Estender este estudo às demais oficinas de artesanato em pedra sabão do Distrito, tendo estas 

três oficinas como referência em um projeto piloto.  
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ANEXO I  

Apresentação para sensibilização dos artesãos  

 

“PRODUÇÃO MAIS LIMPA”

P + L
EM OFICINAS DE ARTESANATO 

EM PEDRA SABÃO 

DO DISTRITO DE SANTA RITA DE OURO PRETO

Fevereiro de 2013....

   

 

O que é a metodologia de P+L? 

Por meio do estudo e avaliação dos processos produtivos, com a 
identificação dos “por quês” da geração dos resíduos e emissões, 

Possibilita a proposição de ações, desde as mais simples, que devem 
ser implementadas na planta produtiva de um empreendimento 
com o objetivo de tornar o processo mais eficiente em relação 
ao uso de matérias primas e insumos contribuindo assim, para 

otimizar a produção e gerar menos resíduos.

Porque da escolha do tema?

� A escolha do tema se deve, sobretudo, ao fato de que sou filha 

“da terra”, por minha formação acadêmica e pela importância do 

artesanato no contexto histórico, cultural e econômico que a 

mesma representa para a população do Distrito, sobretudo para 

aqueles diretamente envolvidos;

� A metodologia escolhida pode ajudar a reduzir as perdas de 

matérias primas e insumos implicando em aumento dos lucros, 

melhorar as condições de trabalho e tornar o ambiente menos 

insalubre (mais saudável de se trabalhar).
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�A prioridade da metodologia de P+L 

é prevenir a geração de resíduos. 

Os resíduos nada mais são do que matérias 
primas e insumos jogados fora, que não são 

aproveitados e que não trazem qualquer 
retorno econômico.

 

Conceito

“Produção mais Limpa” 

significa a aplicação contínua de uma estratégia econômica, 

ambiental, tecnológica, preventiva e integrada aos processos 

e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias

prima e insumos, por meio da não geração, da minimização e 

da reciclagem de resíduos, com benefícios (reduzir os riscos 

aos seres humanos e ao meio ambiente) econômicos e 

ambientais para os processos produtivos.  

(UNIDO)

P+L é, portanto, uma metodologia que atua na 
prevenção da poluição através do combate ao 

desperdício, gerando economia de matéria 
prima, de água e de energia, levando, como 
conseqüência, ao aumento dos lucros e da 

competitividade do empreendimento.
(CNTL, 2005)



191 
 

Quais poderão ser as vantagens da P+L aplicada?

� Economia de matéria prima, energia, água e insumos (tais como 
lixas, esponjas de aço, ferramentas);

� Melhoria da visibilidade do artesanato de Santa Rita perante à 
comunidade local, ao mercado (turistas) e aos órgãos 
ambientais;

� Melhoria do ambiente de trabalho, por meio da sua  
organização;

� Melhoria das condições de saúde e segurança de todos que 
trabalham no ambiente produtivo, por meio da adoção de 
melhores práticas, assim como da vizinhança;

Quais poderão ser as vantagens da P+L aplicada?

� Destinação ambientalmente adequada dos resíduos, tanto 
daqueles originados da matéria prima quanto dos insumos; 

� Redução das despesas geradas pela atividade e aumento dos 
lucros;

�Se há melhor aproveitamento e gestão dos insumos, 
minimizando perdas, há redução de despesas. 

� Melhor gestão dos aspectos ambientais da atividade;

� Incentivo à conscientização para a valorização de seu trabalho;

O Programa de P+L

É dividido em etapas, a serem cumpridas uma a 
uma. São elas:

� 1- Planejamento e Organização;

� 2- Pré-avaliação e Diagnóstico;

� 3- Avaliação e Identificação das Oportunidades;

� 4- Análises de Viabilidade;

� 5- Implementação e Continuidade 
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Etapas a serem desenvolvidas

1 – Planejamento e Organização

� É essencial obter o comprometimento e participação de todos 

os colaboradores (artesãos);

� Formação do ECOTIME

� Estabelecer os objetivos do programa de P+L;

� Identificar possíveis dificuldades e soluções para as mesmas.

2 – Pré-avaliação e Diagnóstico dos 
processos produtivos;

� conhecer todas as etapas do processo de produção dos artigos 
artesanais, elaborando fluxogramas (de cada artigo dos mais 
produzidos em cada oficina);

� com isso, identificar e quantificar a matéria prima, água e os 
insumos utilizados em cada processo (observar as perdas e 
onde ocorrem) – pelo diagrama de “entradas e saídas”;

� Selecionar o(s) foco(s) da avaliação 

� Normalmente é onde ocorre grande quantidade de perdas de materiais 
e/ou econômicas . 

 
 

3 – Avaliação e Identificação das oportunidades de 

melhoria;

Nessa fase, feitos os diagramas e os balanços de massa 
(quantificação das entradas e saídas), serão identificadas as 
causas das perdas e as possíveis melhorias em cada um dos 
processos, ou num todo.  

• Um conjunto de oportunidades será gerado.  

4 – Análise de Viabilidade 

Com as oportunidades identificadas e listadas, procede-se a 
análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental de cada 
uma delas. A partir daí é realizado um ordenamento das 
mesmas, priorizando a implementação daquelas que forem 
economicamente mais viáveis.
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Etapas para desenvolvimento posterior

5 – Implementação e Continuidade 

Nessa fase serão implementadas as oportunidades mais 
viáveis economicamente. Em geral, priorizam-se  as 
medidas mais simples, tais como mudanças de hábitos 
corriqueiros, mas que podem fazer a grande diferença.

A partir daí, deve-se sempre monitorar a execução dessas 
medidas para que as mesmas continuem a dar resultados 
positivos, e para que o programa de P+L  continue  a dar 
resultados.

Que possamos fazer a diferença 

com pequenas atitudes!

OBRIGADA!!
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ANEXO II  

Questionário aplicado aos artesãos 

 

a) Localização da oficina.  

b) Quando e porque você (s) iniciou na atividade? Há quanto tempo? 

c) O exercício dessa atividade é uma tradição de família? 

d) É a principal fonte de renda da família? 

e) Quantas pessoas da família estão envolvidas na atividade? 

f) Número de funcionários?  

g) Qual a importância da atividade para você? 

h) Qual o seu mercado de atuação? Para onde suas peças são vendidas? 

i) Quais suas considerações sobre o mercado do artesanato atualmente? Considera-o 

promissor? 

j) O que acha que pode ser melhorado para o bom desempenho da atividade e para o 

mercado do artesanato? 

 

Com relação aos aspectos produtivos: 

 

k) Que critérios (características) são utilizados na escolha da matéria prima no momento 

da compra? 

l) Na compra dos insumos quais critérios são utilizados: preço ou qualidade? 

m) Quantos fornecedores da matéria prima possui? (sabe-se que as suas características 

variam de acordo com a região de onde são extraídas, principalmente a tonalidade) 

n) Como vocês desenvolvem os trabalhos, exemplo: com base em algum molde, desenho 

ou só “no olho”?  

o) Como você determina que peças serão produzidas: por reposição de estoque ou por 

pedidos dos clientes? E o tipo de acabamento final a ser dado? 
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ANEXO III  

 

Cálculos para o balanço de massa do processo produtivo de Porta-Retratos e Porta-Joias 

bola da Oficina 1  

 

A) PORTA-RETRATOS 

 

A estimativa para o cálculo de perda no processo foi efetuada a partir do peso do bloco 

“ in natura”. Obtive-se como peso desse bloco, 94 Quilos.  

Foram produzidas 17 unidades de porta-retratos 10X15 centímetros cujo peso unitário 

conferido foi de 1,295kg (+ou- 5 gramas).  

Então, o peso total correspondeu a 17x 1,295kg = 22,015 kg. 

A quantidade mássica de resíduos gerados foi de: (94,000-22,015)kg = 71,985kg. 

- Massa da matéria prima em produtos = 22,015kg. 

- Massa da matéria prima em resíduos = 71,985kg (perda de processo). 

Cálculo da perda total em percentual:  

P(%) = (94,000 – 22,015)kg X 100 

          94,000kg 

P(%) = 76,58% 

 

O aproveitamento da matéria prima, portanto, foi de 23,42%. 

 

B) “PORTA – JOIAS BOLA” 

 

Como o processo produtivo dos “porta-joias bola” demanda dois processos básicos em 

equipamentos distintos: “serra elétrica de disco” e o “torno a placa”, foi possível quantificar 

os resíduos gerados em cada uma dessas fases.  

Primeiramente pesou-se o bloco “in natura”, qual apresentou 87 quilos.  

No processo de preparação dos cortes na serra elétrica de disco, para entrada no 

torneamento, verificou-se grande geração de resíduos. Foram gerados 25 “cortes”. 

Pesando todos os cortes prontos obteve-se: 40,615 kg, que corresponde a 

aproveitamento de (40,615 X 100)/87,00 = 46,68%, nessa primeira etapa. 

Assim, a perda de matéria prima na preparação dos cortes foi de:  
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 P(%) = ((87,000 – 40,615)kg/87,000kg) X 100 � P(%) = 53,32% 

A entrada de matéria prima no torneamento foi de 40,615 kg, obtido pela soma dos 

pesos unitários dos cortes.  

Foram produzidas 50 porta-joias bola de seis centímetros de diâmetro.  

O peso total desses porta-joias foi de 8,975 kg, obtido pela soma das unidades de 

porta-joias. 

Assim, a perda em massa no torneamento foi de: P = (40,615 – 8,975)kg = 31,640kg, 

correspondente a: 

P(%) = (40,615 – 8,975) kg X 100 

         40,615 kg 

P(%) = 77,90% 

 

A perda total de matéria prima no processo foi de: 

P(%) = (87,000 – 8,975) kg X 100 

         87,000 kg 

P(%) = 89,68% 

Portanto,  

O aproveitamento da matéria prima no processo produtivo do ‘porta-joias bola’ foi 

de: 

Ap = (100 – 89,68)% = 10,32%. 
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ANEXO IV 

 

Cálculos para o balanço de massa do processo produtivo de Porta-Copos quadrados e 

cinzeiros produzidos pela Oficina 2 

 

A) ‘PORTA-COPOS’ quadrados (‘PCq’) 

 

A estimativa para o cálculo de perda no processo foi efetuada a partir do peso do bloco 

“ in natura”. O bloco utilizado para confecção dos ‘porta-copos’ pesou 69 quilos.  

Foram produzidas 14 unidades de porta-copos quadrados, cujo peso unitário médio 

conferido foi de 1,458kg (+ou- 5 gramas).  

Então, estimou-se uma média para o peso total: 14 x 1,458kg = 20, 410 kg. 

A quantidade mássica dos resíduos gerados foi de: (69,000-20,410) kg = 48,590 kg. 

Massa da matéria prima em produtos = 20,410kg. 

Massa da matéria prima em resíduos = 48,590kg (perda de processo). 

Cálculo do teor de perda total:  

P(%) = (69,000 – 20,410)kg X 100 

          69,000kg 

P(%) = 70,42% 

 

Portanto, o aproveitamento da matéria prima foi de 29,58%. 

 

 

B) CINZEIROS cilíndricos 

 

O bloco ‘in natura’ utilizado na confecção dos cinzeiros cilíndricos pesou 27 quilos. 

No processo da preparação dos cortes na ‘serra elétrica de disco’ houve considerável perda 

da matéria prima. Os cortes de pedra sabão resultantes pesaram 10,460 quilos.  

Portanto, o teor de perda nesse processo foi de:  

P(%) = (27,000 – 10,460) kg X 100 

         27,000kg 
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  P(%) = 61,26% 

O teor aproveitado foi de: (100-61,26)% = 38,74%. 

 

Já no processo de torneamento, a entrada mássica da matéria prima foi de 10,460 kg. 

Resultaram do torneamento 29 cinzeiros de aproximadamente 7,3centímetros de diâmetro 

cujo peso total foi de 3,205 kg.  

Verificou-se o teor de perda no torneamento de: 

P(%) = (10,460–3,205) kg X 100 

         10,460kg 

P(%) = 69,36% 

E, portanto, obteve-se um aproveitamento de 30,64% da matéria prima.  

 

Efetuando cálculos do aproveitamento geral da matéria prima a partir do bloco ‘in 

natura’ até a obtenção dos 29 cinzeiros, cujo peso total foi de 3,205Kg.  

A perda geral foi de: 

P(%) = (27,000–3,205) kg X 100 

         27,000kg 

P(%) = 88,13% 

 Portanto, o aproveitamento geral foi de: (100-88,13)% = 11,87%. 
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ANEXO V 

 

Cálculos para o balanço de massa do processo produtivo de ‘Porta-livros’ e ‘Porta-copos 

cilíndricos’ produzidos pela Oficina 3 

 

A) PORTA-LIVROS 

 

Para a confecção dos ‘porta-livros’ foi utilizado um bloco de pedra sabão “in natura” 

com peso de 79 quilos. Após todo processo produtivo foram obtidos 13 pares de ‘porta-livros’ 

com peso total de 20,945kg. Portanto, o teor de perda da matéria prima no processo foi de:  

P(%) = (79,000–20,945) kg X 100 

         79,000kg 

P(%) = 73,49% 

Consequentemente, aproveitou-se apenas (100-73,49)% = 26,51% da matéria prima. 

 

B) ‘PORTA-COPOS circulares’ 

 

 Para produzir os ‘porta-copos cilíndricos’ foi utilizado um bloco “in natura” de 73 

quilos. Na primeira etapa do processo, divisão do bloco e preparação dos cubos na serra 

elétrica de disco, foram obtidos cubos sextavados com peso total de 24,230kg. Então, nessa 

etapa a perda foi de:  

P(%) = (73,000–24,230) kg X 100 

         73,000kg 

P(%) = 66,81% 

E um aproveitamento de: (100- 66,81)% = 33,19%. 

 

Já, na etapa de confecção (torneamento) e polimento, cujo produto final obtido teve 

massa total de 8,655kg, o teor de perda constatado foi de:  

P(%) = (24,230–8,655) kg X 100 

         24,230kg 

P(%) = 64,28% 

O aproveitamento nessa fase foi de: (100-64,28)% = 35,72%. 
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Considerando todo o processo produtivo, desde a entrada da matéria prima até 

obtenção dos produtos finais, obteve-se uma perda de: 

 P(%) = (73,000–8,655) kg X 100 

         73,000kg 

P(%) = 88,14%  

E, um aproveitamento da matéria-prima de 11,86% em ‘Porta-copos cilíndricos’. 

 

 

Observação:  

Comparação dos teores de aproveitamento dos artefatos produzidos pelas três oficinas, 

considerando processo global de confecção.  

 

‘PORTA-RETRATOS’ = 23,42%. 

‘PORTA – JOIAS bolas’ = 10,32%. 

PORTA-COPOS quadrados’ (‘PCq’) = 29,58%. 

‘CINZEIROS cilíndricos’ = 11,87%. 

‘PORTA-LIVROS’ = 26,51% 

‘PORTA-COPOS cilíndricos’ = 11,86%. 

 

Aproveitamento médio: 

Processos apenas com Serra das três oficinas: (23,42+29,58+26,51)/3 (%)= 26,51%. 

Processos com Serra e Torno das três oficinas: (10,32+11,87+11,86)/3 (%)= 11,35%. 
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ANEXO VI 

 Leiaute oficina 1 
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ANEXO VII  

Leiaute oficina 2 
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ANEXO VIII 

Leiaute oficina 3 
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ANEXO IX 

Imagens ilustrativas de exemplares do artesanato produzido em oficinas de Santa Rita 
de Ouro Preto 
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