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APRESENTAÇÃO

Escrever é um ócio muito trabalhoso.
  (Goethe)

Iniciar esta apresentação com o pensamento de Goethe é justificado porque ele 
traduz o esforço e a dedicação que requer o processo da escrita.  Um processo de construção 
e reconstrução constantes. 

Este livro que ora vos apresento é fruto desse processo, do ócio trabalhoso de vários 
autores das mais variadas áreas do conhecimento e que reúne o resultado de trabalhos 
apresentados no III Encontro de Pesquisa da FATEB, realizado nos dias 27 e 28 de outubro de 
2016, na cidade de Telêmaco Borba/PR.

Um evento que promove um momento de interlocução dos acadêmicos da FATEB 
com acadêmicos de outras instituições e também de professores, especialistas, mestres e 
doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas apresentadas.

Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico de nossos 
acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma pesquisa séria e de 
qualidade orientados por nossos professores. 

Entendemos que a academia não se faz somente na sala de aula. É preciso ir além. 
Além dos livros, além da explicação. É preciso pesquisar, dialogar e construir o conhecimento, 
o que podemos verificar claramente nos artigos que compõem este livro. 

Precisamos também destacar que na realização do evento, que culminou na presente 
publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para organização, efetivação e finalização 
dos trabalhos. Alunos, professores e todos os demais envolvidos no processo colaboraram 
para o sucesso do evento e agora do livro.

Bruna Scheifer
Diretora Pedagógica da Fateb
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OS IMPACTOS AMBIENTAIS DOS PRINCIPAIS MATERIAIS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

Maria Eduarda Fagan Belgamasco1, Tamyris Tavares da Silva2, José Luiz Miotto3 

Área de concentração: Engenharia Civil
Grupo de trabalho: Impactos ambientais da construção civil

RESUMO
A cadeia da construção civil causa muitos impactos ao meio ambiente, isso porque sua 
indústria é uma das mais consumidoras de matérias-primas, energia e água do mundo. 
Sendo assim este trabalho teve como objetivo caracterizar alguns materiais da construção 
civil que causam impactos ambientais significativos e descrevê-los. Para tal, foi utilizada 
como metodologia uma pesquisa exploratória, por meio de estudos  bibliográficos. Como 
principais materiais utilizados na construção civil e que causam maior impacto ambiental 
e na saúde humana, tem-se o cimento, a brita, a areia, o aço, as tintas e o PVC. Sendo 
que, esses materiais, impactam desde a sua fabricação, até a sua utilização, seja na própria 
construção ou depois de construído, na fase de uso e manutenção. Como conclusão se 
tem que é necessário compreender que os materiais da construção civil são essenciais no 
dia a dia, porém, também há a necessidade de minimizar os impactos que esses causam, 
preservando a qualidade de vida do meio ambiente e da população.
Palavras-chaves: Materiais,Construção Civil, Impactos Ambientais.

ABSTRACT
The civil constructionchain causes manyenvironmentalimpacts, thatbecause its 
industryisoneoflargeconsumersofrawmaterials, energyandwaterofthe world.  Therefore, 
this study aimed to characterize some ofthe civil construction materials that cause 
significant environmental impacts and descried them. For such, was used as methodology 
na exploratory research, through bibliographical studies. Main material sused in civil 
construction and cause higher environmental impact and on human health, has the 
cement, gravel, sand, steel, paint sand PVC. These materials, impact from their manufacture, 
to their application, either during the construction or after the construction, in the stage of 
use and maintenance. As conclusion is necessary to understand that the civil construction 
materials are essential in day time, how evwer, there is also the need to minimize the 
impact that its cause, preserving the quality of life of the enviroment an do the population.
Key-words: Materials, Civil Construction, Environmental Impacts.

1 Graduada no curso de Engenharia Ambiental pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus 
Campo Mourão – e-mail: <duda_fagan@hotmail.com>. 
2 Graduada no curso de Engenharia Ambiental pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus 
Campo Mourão – e-mail: <tamyris_tavares@hotmail.com>. 
3 Doutor em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo – e-mail: <miotto.jl@gmail.com>.
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1. INTRODUÇÃO

A construção civil é uma das atividades humanas que tem acompanhado 
proporcionalmente o seu desenvolvimento e o crescimento populacional, principalmente 
por causa do aumento do nível de vida peculiar das populações, da melhor capacidade 
de mobilização de recursos e do consequente impacto ambiental. O setor da construção 
civil é ajuizado por um enorme consumo de energia, de forma direta e indireta, por uma 
fabricação de grandes números de resíduos, pela projeção de gases com efeitos de estufa, 
por poluição externa e interna, por problemas ambientais e, também, por exterminação 
dos recursos naturais. A indústria da construção civil tem muito peso econômico-social, 
além de ser encarregado pelo consumo de cerca de 50% dos recursos naturais em nível de 
mundo. Sendo assim, os assuntos ambientais tem-se tornado indispensáveis, o que leva a 
formulação de normas cada vez mais específicas e a criação de métodos com o objetivo de 
preservar os recursos e de simplificar a procura de alternativas (SILVA, 2013).

A construção civil envolve uma enorme cadeia produtiva, e dela depende o impacto 
ambiental, que nasce na extração de matérias-primas, passa por produção e transporte de 
materiais e componentes, concepção e projetos, construção, práticas de uso e manutenção 
e, por último e não menos importante, a demolição/desmontagem, além da destinação 
adequada dos resíduos gerados ao longo dessa cadeia (AGOPYAN e JOHN, 2011).

Para suprir o setor produtivo da construção civil, grandes quantidades de insumos 
são extraídas da natureza, ocasionando, diversas vezes, mudanças pronunciadas no meio 
ambiente. Como é o caso da mineração, que há perturbações na cobertura vegetal – 
em vários graus, que vão desde a supressão total ou parcial na área a ser explorada – e 
consumo excessivo de água, em geral originário do lençol freático do local. Essa atividade 
causa sérias alterações na estrutura física e social do local, ocasionando grande volume 
de subprodutos, cuja de deposição acarreta ainda mais impactos. Outro exemplo de 
impacto, é a calcinação, onde diversos produtos utilizados na construção civil passa por 
esse processo, dentre eles pode-se citar o cimento, aço, alumínio, cerâmicas, vidro, entre 
outras (MIOTTO, 2013). 

Além do elevado consumo de matérias-primas, a geração de resíduos é colocada 
como outro significativo impacto ambiental negativo causado pelo setor da construção 
civil. Os produtos que não encontram espaço para reutilização ou reciclagem acabam, 
muitas vezes, sendo destinados a aterros, promovendo grandes agressões ambientais 
(MIOTTO, 2013).

Segundo Lobo et al. (2010) a carência de matérias-primas eleva os custos de 
produção, sobrecarregando as empresas do setor como minimizando suas margens de 
flexibilidade e lucro. Com esta situação em escala mundial é necessário que as empresas 
ligadas à construção elaborem elementos para associar valor aos seus empreendimentos. 
Por estes motivos há progressos no sentido de reconhecer os impactos ambientais gerados 
pela cadeira de produção moderno da indústria da construção civil e sugerir resultados 
que acrescente a competitividade com adaptações de práticas construtivas ao paradigma 
ambiental.

O objetivo desse trabalho foi caracterizar alguns materiais da construção civil que 
causam impactos ambientais significativos e descreve-los.  
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2. METODOLOGIA

Esse estudo foi realizado através de uma pesquisa exploratória, que tem como 
propósito a caracterização introdutiva do problema, sua classificação e de sua definição, 
dessa forma estabelece a primeira fase de toda pesquisa científica (RODRIGUES, 2007). 
Essa pesquisa foi feita por meio de um estudo bibliográfico, que constitui na pesquisa 
sistêmica estruturada com suporte em material divulgado em livros, revistas, jornais, redes 
eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Oferece ferramentas analíticas 
para qualquer outro modelo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma 
(MORESI, 2003). 

Os meios de buscas para leituras sobre o assunto foram o Portal de Periódicos da 
CAPES e o site de busca Google Acadêmico, dando prioridade aos artigos encontrados em 
revistas eletrônicas e livros.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Cadeia da Construção Civil

Cadeia produtiva é um agrupado de estágios decorrentes pelos quais passam e 
vão sendo modificados e transferidos as variadas matérias-primas (PROCHNIK, 2002). 

A construção civil soma um aglomerado de atividades com ampla importância 
quando se trata de desenvolvimento econômico e social brasileiro, influenciando sem 
tardar na qualidade de vida populacional e na infraestrutura econômica do estado. Ainda, 
o setor exibe forte relacionamento com outros setores industriais, na medida em que se faz 
necessário diversos insumos em seu procedimento produtivo, e é acentuado em trabalho, 
assimilando parte importante da mão de obra com inferior qualificação. Características 
assim trazem grande complexidade, já que ela mobiliza grande conjunto de atividades, 
que causam danos em outros sistemas produtivos. Essa cadeia é constituída de subsetores 
que se inter-relacionam, porém apresentam dinâmicas de mercado diferentes (MONTEIRO 
FILHA et al.; 2011).

O Fluxograma 1, apresentado a seguir, dispõe resumidamente, a cadeia da 
construção civil. Através deste percebe-se que a cadeia é dividida em duas seções, que 
são: Produção de materiais de construção e a Construção de edificações, essa última 
subdividida em reforma e demolição, na qual as duas seções dependem da extração de 
matéria-prima da natureza, e finalizam causando impactos ambientais.

Figura 01 – Fluxograma: Cadeia resumida da Construção Civil.
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Reforma Demolição

Extração de 
matéria-prima da 

natureza

Produção de
materiais de 
construção

Construção de
edificações

Residuos
Sólidos

Impactos
ambientais

Deposição

Fonte: Gasqueset al., 2014.

A gestão propícia da cadeia de abastecimento da construção civil é capaz de ter 
grande impacto em economias locais e nacionais, dado o exagerado volume de negócios 
que movimenta, sendo assim a construção civil e suas cadeias produtivas realizam uma 
importante função no meio da economia brasileira (ALVES e TOMMELEIN, 2007).

3.2. Materiais Poluentes

A cadeia produtiva está relacionada com cada material de construção, o que colabora 
para a mistura do padrão de concorrência dos elementos. Os materiais que possuem 
mercado formado por enormes indústrias de capital intensivo e grande produtividade, 
como, por exemplo, o cimento, convivem com outros em que os objetos são produzidos 
por empresas em que os processos produtivos ainda se fundamentam em fabricação com 
pouco valor associado, pouca produtividade e baixa qualificação de mão de obra, como as 
olarias e a extração de areia (MONTEIRO FILHA et al., 2011).

Quanto maior for a durabilidade de um material, maior será a sua vida útil e 
consequentemente menor será o seu impacto ambiental (TORGAL e JALALI, 2007).

3.2.1. Cimento

O nome cimento foi originado do latim caementu, que significa na velha Roma espécie 
de pedra natural de rochedos e não esquadrejada. A naturalidade do cimento remonta há 
cerca de 4.500 anos (SNIC, 2006). A sua matéria-prima, principalmente o calcário, é farto 
e moderadamente barato. Sendo assim, obras de vários tamanhos construídas em todo o 
globo consumam o cimento, acontecimento que está diretamente associado à melhoria de 
qualidade de vida das populações (MAURY e BLUMENSCHEIN, 2012).
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A fabricação do cimento causa danos ao meio ambiente e também na saúde humana 
em muitas das suas fases de produção. Apesar de o setor estar cada vez mais qualificado, 
com a utilização de inovações técnicas e aparatos que geram menos problemas, ainda há 
apontamentos de impactos ocasionados pelas indústrias. Vários danos e impactos a saúde, 
começando com a extração de matéria-prima, que provoca degradação e mudanças no 
ambiente natural nas proximidades das fábricas, e as áreas de mineração, cruzando pelo 
lançamento de material particulado, gerador de muitos problemas a saúde humana, até 
o macroimpacto causado na fase de clinquerização, com excesso de emissão de gases de 
efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono (MAURY e BLUMENSCHEIN, 2012).

O cimento portland é um dos produtos mais perturbadores ao meio ambiente, isso 
se deve porque seu processo produtivo utiliza uma quantidade grande de energia e projeta 
quantidades enormes de dióxido de carbono na atmosfera, além da imensa parcela de 
matérias-primas não-renováveis, como calcário e argila, que é retirada do meio-ambiente 
para a produção deste cimento (MIOTTO, 2013). Cerca de 6% do CO2 produzido no Brasil é 
proveniente da descarbonatação do calcário ao longo da fabricação deste material. A este 
valor é necessário somar a parcela devido a queima de combustíveis fósseis (JOHN et al., 
2001).

Segundo Agopyan e John (2011) para cada 1000 kg de clínquer, que é o material 
obtido para formação do cimento, são lançados na atmosfera, entre 600 a 800 kg de 
CO2, cuja variação depende especialmente das fontes de energia utilizadas no processo 
produtivo.

Como exemplo de devastação associados a produção do cimento se tem a 
comunidade rural de Queima Lençol (Figura 1), que está localizada na Região da Fercal, 
Região Administrativa de Sobradinho e nas adjacências de uma importante fábrica de 
cimento. Os principais problemas referem-se à saúde, porque as altas taxas de material 
particulado originadas pela fábrica alcançam, principalmente, o sistema respiratório, 
ocasionando rinite, sinusite, bronquite e falta de ar. Moradores estão constantemente 
doentes por problemas respiratórios ou aqueles relacionados à garganta e cordas vocais 
(MAURY e BLUMENSCHEIN, 2012).

Figura 01 – Comunidade rural de Queima Lençol

Fonte: Maury e Blumenschein, 2012.
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3.2.2. Brita

De modo geral, os impactos ambientais estão ligados as muitas etapas de 
obtenção dos bens minerais, como a abertura da cava (retirada da vegetação, escavações, 
movimentação de terra e modificação da paisagem local), ao uso de explosivos no desmonte 
de rocha (sobre pressão atmosférica, vibração do terreno, ultra lançamento de fragmentos, 
fumos, gases, poeira, ruído), ao transporte e beneficiamento do minério (geração de 
poeira e ruído), lesionando os meios como água, solo e ar, além da população local. O 
crescimento desenfreado e a falta de planejamento urbano favorecem a ocupação de 
regiões posicionadas nos arredores das pedreiras, causando o fenômeno de "sufocamento" 
das mesmas e nascendo um quadro crescente de conflitos sociais (BACCI et al., 2006).

A extração de pedras se da através do decapeamento, desmonte da rocha com 
uso de explosivos, carregamento e transporte do minério e seu posterior beneficiamento, 
fabricando brita e "pó de brita", usados diretamente na usina de asfalto e como agregado na 
construção civil (BACCI et al., 2006).

A seguir tem-se o Quadro 1, que descreve os impactos ambientais da atividade de 
extração da pedra britada.

Quadro 01 - Principais aspectos e impactos ambientais das atividades de uma pedreira.

Atividades Aspectos Impactos

Poluição do ar e sonora, desconforto aos 
trabalhadores.

Perdas de vida e materiais.

Utilização de recursos naturais.

Perdas de rendimento.

Poluição do ar e sonora, desconforto aos 
trabalhadores.

Contaminação das águas superficiais e 
assoreamento de córregos próximos.

Poluição do ar e sonora, riscos de doenças 
pulmonares e desconforto aos 
trabalhadores.

Utilização de recursos naturais, eventuais 
acidentes, redução da suspensão das 
partículas.

Riscos de acidentes, conformo o diâmetro 
do minério.

Poluição do ar e sonora,intoxicação por 
gases.

Poluição do ar, contaminação do solo e 
dos cursos d'água.

Contaminação do solo e dos cursos 
d'água.

Geração de poeira e ruído

Riscos de acidentes

Consumo de energia

Vibração dos equipamentos

Geração de poeira e ruído

Perda de material

Geração de poeira e ruído

Consumo de água

Escape/perda de material

Geração de poeira, ruído e 
emissão de gases 
produzidos pelas máquinas.

Emissão de gases e vazamentos 
de combustíveis, óleos e graxas.

Vazamentos

Descarregamento do minério

Britagem de rocha

Umidificação das correias
transportadoras

Transferência de materiais

Estocagem de produto

Circulação de veículos e 
máquinas

Armazenamento de óleo

Fonte: Adaptado de Bacciet al. 2006.
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3.2.3. Areia

Em locais onde se deu a deposição de material sedimentar erodido ao longo das eras 
geológicas se da a mineração de areia. Esses lugares, normalmente, se localizam próximos 
a fundos de vales e aos rios, encontrando diversas vezes com as matas ciliares, chamadas 
áreas de preservação permanente (APP) (ANNIBELLI e SOUSA FILHO, 2007).

A água é um dos recursos mais necessários para as atividades de mineração, o que 
leva a apoderar-se de áreas próximas aos rios, mesmo que a obtenção de minério não se dê 
em área contígua a estes. Além do que, em certos casos, decorre a remoção de materiais 
diretamente de áreas naturalmente preenchidos por matas ciliares, consideradas de 
preservação permanente. Dessa forma há a degradação das matas ciliares e desfiguram-se 
as barrancas dos rios. Para mais, desfrutam de grandes números de água para lavagem de 
minérios, e essa atividade produz resíduos que normalmente fluem para os rios, ocasionando 
assoreamento e poluição. Os canais de transporte de resíduos da lavagem e a retirada de 
água contribuem para destruir a mata ciliar (ANNIBELLI e SOUSA FILHO, 2007).

A extração de areia acarreta danos adversos de menor magnitude e de média duração, 
mas configura um exercício de expressiva importância socioeconômica, devido a criação de 
emprego e renda, direta e indiretamente. As operações que mais geram impactos negativos 
fazem parte da escavação e desmonte de jazidas de areia, porque resultam em mudanças no 
perfil físico do terreno, bem como causam a formação de partículas e a subtração de parte 
da cobertura vegetal existente (NOBRE FILHO, 2009).

Podem-se listar, em relação aos impactos ambientais negativos, os seguintes danos: 
a destruição da mata ciliar, a extinção de animais, a poluição das águas e dos solos devido 
ao uso incorreto de combustíveis fósseis, a atividade de queimadas que objetivam retirar a 
cobertura vegetal, a mudança dos cursos dos rios, e também de sua profundidade, alterando 
a velocidade de escoamento dessas águas, dentre outros (ANNIBELLI e SOUSA FILHO, 2007).

A cidade de Seropédica, como mostra a Figura 2, assim como muitas outras, tem 
como principal fonte de renda a extração de areia. Esta se localiza no Rio de Janeiro, e deixou 
um violento passivo ambiental devido a esta atividade. Nesta cidade o processo de extração 
de areia se dá por meio de retirada das camadas sedimentares superficiais, caracterizadas 
principalmente por depósitos de areia, o que faz com que a superfície freática do Aquífero 
Piranema aflore, enchendo as cavas resultantes. Os principais impactos são: contaminação 
do lençol freático, uso futuro da terra comprometido por causa da ocorrência desordenada 
de áreas alagadas (VALVERDE, 2001).

Figura 03 - Areal de Seropédica

Fonte: Valverde, 2001.
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3.2.4. Aço

Um caso clássico de evolução tecnológica é o setor de ferro e aço, ressaltando 
os aspectos ambientais, porque esse setor é consumidor intensivo de energia e engloba 
enormes volumes de insumos materiais, poluente e rejeitos (COSTA, 2002).

A partir da combinação de minério de ferro, carvão e cal, basicamente, é formado 
o aço (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2013). Segundo Keeler e Burke (2010) a indústria de cal está 
entre as mais poluidoras do meio ambiente, pois na fase de calcinação, o setor utiliza os 
seguintes combustíveis: gás natural, óleo combustível, lenha e carvão. Visto isso, tem-se que 
para cada tonelada de calcário que é queimada, são emitidos 770kg de CO2 na atmosfera, 
além da extração de recursos não renováveis. Na produção de cal hidratada consome-se 240 
litros de água para cada tonelada de material.

A obtenção de minérios pode resultar em buracos de até 50m de profundidade. 
Para isso é feita a retirada de toda a vegetação nativa da área, árvores são podadas e toda a 
camada superficial do solo é devastada, liquidando com as propriedades físicas, químicas e 
biológicas do solo, tornando-o estéril (GASQUES et al., 2014).

Entre os materiais mais recicláveis e reciclados do mundo está o aço, isso porque 
o setor incentiva a coleta e recicla o aço embutido nos produtos no término da vida útil, 
aproveitando-o na geração de novos produtos siderúrgicos, sem nenhuma perda de 
qualidade. Assim, a fabricação de aço baseado em sucatas diminui a utilização de matérias-
primas não-renováveis, reduz o consumo de energia e economiza a necessidade de ocupação 
de áreas para o descarte de produtos no final da vida útil (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2013).  

Embora a indústria do aço realize esforços no sentido de destacar a reciclabilidade 
do material, é importante não se esquecer dos impactos gerados ao meio ambiente 
na etapa de extração e transporte das matérias-primas, além da imensa quantidade de 
energia consumida durante o processo produtivo, que obviamente também se consome 
na reciclagem. Ademais, em vários tipos de produtos a reciclabilidade é dificultada pela 
pulverização dos materiais no meio ambiente (MIOTTO, 2013).

Em Carajás (Figura 3), atualmente, a Vale realiza a operação conjunta de quatro minas 
de extração de aço a céu aberto, e tem uma quinta em fase de abertura. O local possui alto 
teor de ferro, cerca de 70%, e baixa concentração de impurezas. No núcleo de Carajás tem 
uma pequena vila formada durante o regime militar e onde vivem, aproximadamente, seis 
mil pessoas, sendo a maioria funcionários da Vale (VALE, 2013).

Figura 04 – Mineradora da VALE em Carajás.

Fonte: VALE, 2013.
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3.2.5. Tintas

Muitas substâncias existentes no mercado hoje são prejudiciais a saúde humana, 
como o benzeno, tolueno, chumbo, mercúrio, ftalatos e formaldeído, entre outros, e esses 
estão presentes nas tintas (KEELER e BURKE, 2010). Além do perigo presente nos metais 
pesados listados acima, tem-se os COV, que são Compostos Orgânicos Voláteis, que são 
poluentes do ar lançados na produção de tintas, solventes, vernizes, colas e produtos 
de limpeza, e também, resultam da queima de combustíveis fósseis. Esses prejudicam 
o meio ambiente, porque sua evaporação ataca a camada de ozônio. Simultaneamente, 
os produtos que contém esses compostos ocasionam impactos a saúde, já que sua 
evaporação provoca problemas como irritação nas vias respiratórias, fadiga, falta de ar, 
danos ao sistema nervoso, ao fígado e aos rins e até câncer (MIOTTO, 2013).

Ainda segundo Miotto (2013), há uma triste constatação de que os produtos que 
possuem COV possuem custos mais baixos, além de serem eficazes, pois, em tintas, por 
exemplo, esses elementos ajudam a atenuar a viscosidade e contribuir para uma secagem 
homogênea. Porém, há empresas que produzem tintas com baixos níveis de COV, ou até 
mesmo sem a presença deles, e nesse caso, as tintas são produzidas com base mineral ou 
a base de solo.

Segundo o Guia Técnico Ambiental de Tintas e Vernizes (2006) os principais insumos 
utilizados na fabricação de tintas são: energia, a água e matérias-primas. A energia é 
utilizada em instalações e maquinários para dispersão, mistura, moagem e enlatamento, e 
algumas instalações empregam óleo combustível, óleo diesel ou gás natural para geração 
de calor, e devido a isso gera grande consumo. A água, que é o recurso natural mais usado 
no setor e se dá em larga escala e para diversos fins, sendo assim o uso descontrolado deste 
insumo pode levar a crescente degradação das reservas, apontando para a necessidade 
urgente de adoção de uma política racional de consumo, rebaixamento dos aquíferos 
subterrâneos, pela perfuração exagerada ou exploração excessiva de poços existentes. 

E por fim, as matérias-primas e produtos auxiliares, dentre elas resinas, pigmentos, 
solventes e aditivos, que possuem propriedades tóxicas, irritantes e corrosivas o que 
torna essencial o conhecimento de seus efeitos potenciais sobre a saúde humana e meio 
ambiente, assim como sobre os procedimentos emergenciais em caso de derramamentos 
acidentais, contaminações e intoxicações.

3.2.6. PVC

Muitas vezes atacado, o PVC é apontado como vilão, outras vezes defendido e 
elogiado, isso fez com que o PVC se tornasse um material polêmico. Essa discussão se tornou 
conhecida quando a organização não governamental Greenpeace, no início dos anos 90, 
trouxe a tona o debate sobre o tema em alguns países da Europa e lançou uma campanha 
mundial para excluir o PVC (FONSECA, 2004). 
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O uso do PVC tem restrições relativas ao fato de ser uma resina que se compõem 
de cloro, quimicamente. O cloro, assim como seus derivados são mira frequente de 
interrogatórios quanto aos seus efeitos sobre o meio ambiente. Alguns reflexos no 
mercado deste produto já são notáveis, devido as restrições ambientais relacionadas ao 
uso do cloro, como: proibição do uso de BHC (hexacloreto de benzeno) e DDT (dicloro-
difeniltricloroetano), defensivos agrícolas de grande importância no passado; restrição ao 
uso de cloro para branqueamento de polpa de celulose e papel, resultando na criação de tipos 
especiais de produtos destinados a países que fazem este tipo de exigência: celulose livre 
de cloro; restrição ao uso e emissão de solventes clorados; proibição do uso de compostos 
clorofluorcarbonados, que prejudicam a camada de ozônio (PILATTI e RODRIGUES, 2005).

Nas fases de produção dos plásticos são englobados aditivos que são prejudiciais 
a saúde humana. Esses venenos também são lançados na fase de utilização dos plásticos, 
resultando em uma fonte de atenção e cuidados. Os ftalatos são exemplos de aditivos 
plásticos que agridem a nossa saúde, esses são empregados ao processo de PVC, pois o 
tornam mais macio e maleável. No que lhe diz respeito, os aditivos que fazem o PVC um 
produto viável emitem particulados e gases ou, com o passar do tempo, são retiradas em 
contato com líquidos, podendo causar câncer, asma e envenenamento por chumbo (KEELER 
e BURKE, 2010).

Os derivados do versátil PVC, ao longo da vida útil, juntamente com os aditivos e 
precursores, podem ocasionar danos graves de saúde, dentre ele o câncer, a disrupção 
endócrina, a endometriose, danos neurológicos, defeitos de nascença, o desenvolvimento 
de crianças com deficiências e danos ao sistema reprodutor e imunológico (KEELER e BURKE, 
2010).

4. CONCLUSÃO

Através do estudo realizado, pode-se constatar que a indústria da construção civil 
tem grande consumo nas matérias-primas produzidas no mundo, e esse fato tem relação 
com alguns fatores como: a vida útil dos materiais, o desperdício de materiais que ocorre na 
fabricação e nas obras, como água e energia, grande geração de resíduos e pouca reutilização 
dos mesmos. Portanto, o impacto da construção civil no meio ambiente não se dá apenas no 
momento da construção de empreendimentos, mas também na fabricação dos materiais e 
na utilização dos mesmos.

Além dos materiais citados, que foram o cimento, a areia, a brita, o aço, as tintas 
e o PVC, existem muitos outros elementos que causam impactos significativos no meio 
ambiente, como é o caso do amianto. Porém, os materiais apresentados são poluentes e 
necessitam de gerenciamento ambiental para minimizar esses impactos.

Embora o setor da construção civil cause impactos ambientais e sociais, ele tem uma 
posição de destaque na economia brasileira. Por isso, é fundamental compreender a real 
necessidade dessas construções, assim como a preservação dos recursos naturais, e para 
isso é essencial que haja uma gestão ambiental, para que esses impactos sejam diminuídos 
e os recursos naturais reutilizados. Além disso, é importante destacar também a utilidade de 
estudos de avaliação de ciclo de vida dos materiais da indústria da construção.
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ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FOTOVOLTAICO DE UM 
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Grupo de Trabalho: Novas tecnologias na construção civil

RESUMO
No ambiente urbano, os Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica (SFVCR), tem 
grande aplicação como geradores de energia elétrica junto ao ponto de consumo. Sua 
integração normalmente é de fácil aplicação à edificação, não necessitando de área adicional 
para instalação dos painéis fotovoltaicos, visto que são instalados sobre a cobertura da 
edificação. Os SFVCR possuem elevada confiabilidade, operam de forma limpa, silenciosa 
e com segurança devido à tecnologia atual. O local avaliado trata-se de uma empresa do 
ramo metalúrgico preocupada com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, no 
município de Curitiba – PR. A empresa possui mais de 120.000m2 de área construída e mais 
de 1.600.000,00 m2 de área total e iniciou o projeto fotovoltaico piloto sobre uma área de 
escritórios além de outras práticas de sustentabilidade. Este pequeno sistema piloto instalado 
já trás muitos indícios de uma nova forma de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente e 
neste artigo, isto já demonstra grande parte deste macro objetivo. Neste artigo, foi avaliado 
o seu desempenho. A verificação do desempenho de um SFVCR se dá principalmente por 
meio de alguns índices conhecidos como índices de mérito, que são: Yield; Performance 
Ratio; e Fator de Capacidade. A geração de energia elétrica não está em conformidade com 
os valores esperados e os índices obtidos para o SFVCR avaliado em Curitiba e são sugeridas 
algumas verificações para a melhora do desempenho.
Palavras-chave: Energia Solar Fotovoltaica; Sustentabilidade; Índices de Mérito.
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ABSTRACT
In the urban environment, On Grid Photovoltaic System has great application as electricity 
generators at the point of consumption. Usually, their integration is easy to apply to the 
building and does not require additional area for the installation of photovoltaic panels, as 
they are installed on the roof of the building. The Photovoltaic Systems, have high reliability, 
they operate is cleanly, quietly and safely due to the current technology. The evaluated 
local, it is a company in the metal industry concerned with sustainability and respect for the 
environment, in Curitiba - PR. The company has more than 120.000m2 building area and 
more than 1,600,000.00 m2 of total area and started the pilot photovoltaic project on an 
office area and other sustainability practices. This small pilot system already installed behind 
much evidence of a new form of sustainability and respect for the environment and in this 
paper, it already shows much of this macro objective. In this paper, its performance was 
evaluated. Verification of the performance of a Photovoltaic System, mainly through some 
indexes known as merit indexes, which are: Yield; Performance ratio; and capacity factor. 
The power generation is not in line with the expected values and the indices obtained for 
the Photovoltaic System evaluated in Curitiba and are suggested some checks to improve 
performance.
Key-words: Photovoltaic Solar Energy; Sustainability; Merit Indexes.

1. INTRODUÇÃO

Ao olharmos os dois últimos anos vemos um crescimento considerável do setor de 
geração de energia fotovoltaica em todo o mundo. De 2014 para 2015 o Brasil vislumbrou 
um crescimento robusto, aumentando seu potencial de geração de 15 MW para 40 MW. 
Ainda, até o final de 2016, a capacidade instalada deve atingir a marca de 150 MW (RAMOS, 
2016).

Desde que entrou em vigor a Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, em 17 de 
abril de 2012, consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de 
fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive fornecer o excedente para a rede 
de distribuição de sua localidade (ANEEL, 2016).

Grande parte do aumento na geração de energia fotovoltaica deve-se à geração 
distribuída, onde pequenos sistemas aliviam os gastos do proprietário após o início 
da operação do sistema. Não apenas residências vêm buscando esta alternativa, como 
também, pequenas, médias e grandes empresas.

Segundo Jakubiak e Marchiori (2016), um dos grandes desafios do setor fotovoltaico 
é conceber células que apresentem uma eficiência de geração relativamente alta. Hoje no 
mercado é difícil encontrar módulos solares que apresentem eficiência superior a 19%. 
Uma vez que a tecnologia supra esta deficiência, será necessária menor área para maior 
geração de energia. Células com maiores eficiências resultam em sistemas com melhor 
desempenho.

Segundo Urbanetz (2010), no Brasil, por ainda não ser uma tecnologia muito 
difundida, muitos problemas relacionados à disponibilidade de energia não são relatados, 
sendo útil o monitoramento do sistema fotovoltaico particular para conhecer seu real 
desempenho.

Para verificar o desempenho de uma instalação são levados em consideração 
alguns indicadores, chamados de Índices de Mérito, sendo estes: Produtividade, Fator de 
Capacidade e Desempenho Global.
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O objetivo deste trabalho é utilizar os indicadores dos Índices de Mérito para avaliar 
o desempenho de um sistema fotovoltaico conectado à rede localizado no munícipio de 
Curitiba. 

2. METODOLOGIA

2.1. Sistema Fotovoltaico Avaliado

O sistema fotovoltaico avaliado trata-se de um SFVCR – Sistema Fotovoltaico 
Conectado à Rede e está instalado em uma empresa do ramo metalúrgico localizada no 
município de Curitiba – PR. O sistema está em operação desde junho de 2014, porém, neste 
artigo, foi avaliado o período de doze meses, sendo de março de 2015 a fevereiro de 2016.

2.2. Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede - SFVCR

Basicamente, um SFVCR é composto por um painel fotovoltaico, o qual converte a 
energia do sol em energia elétrica em corrente contínua (CC) e um inversor, que converte 
a corrente contínua em corrente alternada (CA), com tensão e frequência compatíveis com 
a rede elétrica da concessionária ao qual o sistema está interligado. Este tipo de sistema 
apresenta as seguintes vantagens: elevada produtividade; ausência de banco de baterias 
e desligamento automático no caso de falta de energia da rede, evitando o fenômeno de 
ilhamento (URBANETZ JR, 2010).

O SFVCR avaliado tem uma potência instalada de 6,9kWp (30 módulos WSolar de 
tecnologia de silício monocristalino, modelo YZM230M-60, divididos em duas séries de 15 
módulos ligadas em paralelo) e um inversor monofásico em 220V de 7,5kW de potência 
nominal (SMA modelo Sunny Mini Central 7000HV). A Figura 1 ilustra os painéis fotovoltaicos 
instalados e na Figura 2, o inversor e caixa de passagem.

Figura 01- Sistema fotovoltaico avaliado.
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Figura 02- Inversor Sunny Mini Central 7000HV e caixa de passagem.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Desempenho Do SFVCR Avaliado

A análise do desempenho do SFVCR avaliado se baseia nos valores de energia gerada 
durante doze meses de operação e nos valores de irradiação (média de dez anos) incidentes 
no painel fotovoltaico e obtidos por meio do Atlas Brasileiro de Energia Solar (PEREIRA et al, 
2006).

A partir da energia gerada e da irradiação incidente, são apresentados os índices 
de mérito do SFVCR em análise, estes índices são: Yield (produtividade); Performance Ratio 
(taxa de desempenho) e Fator de Capacidade. O período avaliado está compreendido entre 
março de 2015 a fevereiro de 2016.

3.2. Energia Gerada pelo SFVCR Avaliado

No período de março de 2015 à fevereiro de 2016, o sistema avaliado (doze meses) 
gerou 8,4MWh/ano.

A geração de energia elétrica é proporcional a irradiação incidente no painel 
fotovoltaico, portanto, nos meses de verão (com maior incidência solar) haverá maior 
geração de energia elétrica e nos meses de inverno, (com menor incidência solar) haverá 
menor geração (URBANETZ JR, 2012). A Tabela 1 apresenta os valores de energia gerados 
em cada mês de operação e a Tabela 2 a energia diária média em cada mês de operação do 
sistema avaliado.

Tabela 1 - Energia gerada em cada mês de operação do sistema avaliado

Mar/15

31 dias

647,7

Abr/15

30 dias

651,78

Mai/15

31 dias

588,06

Jun/15

30 dias

614,05

Jul/15

31 dias

580,54

Ago/15

31 dias

826,81

Set/15

30 dias

796,73

Out/15

31 dias

823,36

Nov/15

30 dias

628,52

Dez/15

31 dias

683,27

Jan/16

31 dias

868,36

Fev/16

29 dias

696,71

kWh/mês

Fonte: O Autor (2016)
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Mar/15

20,89

Abr/15

21,73

Mai/15

18,97

Jun/15

20,47

Jul/15

18,73

Ago/15

26,67

Set/15

26,56

Out/15

26,56

Nov/15

20,95

Dez/15

22,04

Jan/16

28,01

Fev/16

24,02

kWh/mês

Tabela 2 - Energia diária média gerada em cada mês de operação do sistema avaliado

Fonte: O Autor (2016)

A Figura 3 apresenta a energia gerada a cada mês de operação do sistema fotovoltaico 
avaliado.

Figura 03 – Energia gerada a cada mês de operação

A Figura 4 apresenta a energia gerada ao longo de doze meses de operação do 
sistema fotovoltaico avaliado.

Figura 04 – Energia gerada em doze meses de operação
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3.3. Irradiação Incidente no Painel Fotovoltaico do Sistema Avaliado

Os valores de irradiação incidente no painel fotovoltaico do sistema avaliado que 
servirão de base para o cálculo de alguns dos índices de mérito do sistema fotovoltaico, 
foram obtidos a partir do banco de dados do Projeto SWERA (Solar and Wind Energy Resources 
Assessment). A partir deste banco de dados são disponibilizados mapas de irradiação solar 
de todo o território brasileiro (PEREIRA et al, 2006). Os valores de irradiação fornecidos pelo 
Projeto SWERA, referem-se ou ao plano horizontal, ou ao plano inclinado igual a latitude 
local. Visando privilegiar a irradiação média anual, os módulos fotovoltaicos do SFVCR foram 
instalados com uma inclinação de aproximadamente 25° e sem desvio azimutal em relação 
ao norte geográfico.

O SFVCR avaliado está localizado nas seguintes coordenadas: latitude -25,27° e 
longitude -49,21°. Como o Projeto SWERA fornece pontos de 10 em 10km, foi identificado 
o ponto mais próximo ao sistema instalado, que corresponde as seguintes coordenadas: 
latitude -25,24° e longitude -49,21°, este ponto encontra-se a cerca de 6,4km do sistema 
instalado, portanto, estes serão os valores de irradiação no plano do painel fotovoltaico 
efetivamente instalado.

A Tabela 3 apresenta os valores de irradiação diária média no plano inclinado para 
cada mês do ano para o ponto citado.

Tabela 3 - Irradiação diária média no plano inclinado fornecida pelo Projeto

Jan

5,18

Fev

5,37

Mar

5,61

Abr

4,96

Mai

4,51

Jun

4,44

Jul

4,36

Ago

5,30

Set

4,93

Out

5,05

Nov

5,45

Dez

5,24

kWh/m2×dia

Fonte: O Autor (2016)

A Figura 5 apresenta os valores de irradiação incidentes no plano do painel 
fotovoltaico do sistema avaliado (fornecido pelo Projeto SWERA).

Figura 05 – Irradiação incidente no plano do painel fotovoltaico do sistema avaliado.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. IV  Engenharia Civil



27

3.4. Índices de Mérito do SFVCR do Sistema Avaliado

Os índices de mérito são utilizados para comparar a operação de sistemas FV 
localizados em lugares distintos e com diferentes potências nominais (OLIVEIRA, 2002; 
BENEDITO, 2009; MARION et al, 2005).

3.4.1. Yield ou Produtividade

É a relação entre a energia gerada (kWh) e potência FV instalada (kWp), normalmente 
vinculada a um ano de operação, yield anual, porém pode ser também considerado o yield 
mensal. A equação 01 apresenta a grandeza em questão.

Equação 01

Equação 02

Tabela 5 - Yield mensal do SFVCR avaliado

Abr/15

94,46

Mar/15

93,87

Mai/15

85,23

Jun/15

88,99

Jul/15

84,14

Ago/15

119,83

Set/15

115,47

Out/15

119,33

Nov/15

91,09

Dez/15

99,02

Jan/16

125,85

Fev/16

100,97

kWh/kWp

Fonte: O Autor (2016)

Fonte: O Autor (2016)

Analisando o Yield mensal do SFVCR avaliado no período de doze meses, a 
produtividade anual foi de 1218,24kWh/kWp.

3.4.2. Performance ratio ou taxa de desempenho

É a relação entre a produtividade (kWh/kWp) e a quantidade de horas de sol a 1.000W/
m² (h) incidentes no painel FV, também normalmente vinculada a um ano de operação, 
performance ratio anual, porém, pode ser também considerada a performance ratio mensal. 
Esta grandeza é expressa em porcentagem. A Equação 02 apresenta a grandeza em questão.

Tabela 6 - Performance Ratio mensal do SFVCR avaliado

Abr/15

63,48

Mar/15

53,98

Mai/15

60,96

Jun/15

66,81

Jul/15

62,25

Ago/15

72,93

Set/15

78,07

Out/15

76,22

Nov/15

55,71

Dez/15

60,96

Jan/16

78,37

Fev/16

64,84

%
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Os valores da taxa de desempenho mensal obtidos durante os doze meses de 
operação do SFVCR avaliado apontam uma taxa de desempenho anual média de 66,22%.

3.4.3. Fator de capacidade

É sua capacidade real de gerar energia em função da energia que ele geraria se 
operasse em potência nominal durante 24 horas por dia, também expresso em percentual 
(OLIVEIRA, 2002). A equação 03 apresenta a grandeza em questão.

Equação 03

Tabela 7 - Fator de Capacidade mensal do SFVCR avaliado

Abr/15

13,12

Mar/15

12,62

Mai/15

11,46

Jun/15

12,36

Jul/15

11,31

Ago/15

16,11

Set/15

16,04

Out/15

16,04

Nov/15

12,65

Dez/15

13,31

Jan/16

16,92

Fev/16

14,51

%

Fonte: O Autor (2016)

Os valores do Fator de Capacidade mensal obtidos durante os doze meses de 
operação do SFVCR avaliado apontam um Fator de Capacidade anual médio de 13,87%.

4. CONCLUSÃO

O SFVCR da empresa analisada no município de Curitiba – PR, durante os doze meses 
de operação avaliados, gerou 8,4MWh/ano, sendo em média, 700 kWh/mês.

Em alguns meses dos anos de 2015 e 2016 (primavera e verão), o sistema gerou 
mais de 800kWh/mês, porém, observa-se na Figura 3 que em outros meses, baixou muito a 
geração, mesmo no período de verão.

Quanto aos índices de mérito: Yield, Performance Ratio e Fator de Capacidade, alguns 
valores estão abaixo aos divulgados por outras plantas que desenvolvem pesquisas com 
SFVCR, como a UTFPR (Escritório Verde e Neoville).

A Performance Ratio ficou acima de 70% (entendido como um bom valor), em apenas 
quatro meses e resultou em uma média anual de 66,22%. O Fator de Capacidade resultou 
em um valor de 13,87%, considerado baixo para este tipo de instalação.

Observaram-se na instalação (in loco) divergências que podem sugerir perdas por 
aquecimento demasiado e danos físicos dos módulos devido a ausência de espaço entre 
eles, evidenciou-se alguma deformação na estrutura de fixação, pode haver sombras em 
algum momento do dia ou estação do ano devido à disposição dos módulos, a instalação do 
inversor (tensão de máxima potência dos módulos) pode não ter sido respeitada e realizada 
fora da faixa de maior eficiência do inversor, dentre outros pontos que não foram objeto 
deste artigo.

Sugere-se uma revisão do sistema para melhor aproveitamento do potencial 
fotovoltaico no sistema avaliado.
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RESUMO
A construção civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o 
desenvolvimento econômico e social, porém mostra-se como grande geradora de impactos 
ambientais, tanto pelo consumo de recursos naturais como pela alteração da paisagem ou 
pela geração de resíduos. O setor tem o desafio de conciliar a atividade produtiva dessa 
intensidade com condições que acarretem o desenvolvimento sustentável consciente e 
menos agressivo ao ambiente. Dentre os materiais utilizados na construção civil pode-se 
destacar os agregados (areia e brita), o cimento, o aço e as tintas e vernizes que apresentam 
como principais impactos a contaminação do solo, água e ar, e também a supressão da 
vegetação, alteração de uso e ocupação do solo e de cursos d’água, contaminação por 
substâncias presentes no solo, resíduos sólidos, entre outros. Dessa maneira, a partir de uma 
revisão bibliográfica, o presente trabalho teve como objetivo apresentar alguns materiais 
construtivos e os impactos que as indústrias destes geram no ambiente, apresentando 
materiais alternativos que podem ser utilizados para a construção sustentável. Analisando 
os impactos apresentados concluiu-se que além dos impactos ambientais, a construção civil 
também é responsável pelos impactos econômicos e sociais, havendo ainda a necessidade 
de conscientização e mobilização das empresas para tomar as devidas iniciativas em busca 
de alternativas sustentáveis para a minimização dos impactos gerados em suas obras.
Palavras-chave: Materiais de construção; Impactos da indústria civil; Sustentabilidade.
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ABSTRACT
The construction industry is recognized as one of the most important activities for economic 
and social development, but it shows how large generating environmental impacts, both 
the consumption of natural resources such as by altering the landscape or the generation of 
waste. The sector faces the challenge of reconciling the productive activity of this intensity 
with conditions which result in sustainable development conscious and less aggressive to 
the environment. Among the materials used in construction can highlight the aggregates 
(sand and gravel), cement, steel and paints and varnishes which have the main impacts to 
soil contamination, water and air, and also the removal of vegetation, change of use and 
occupation of land and waterways, contamination by substances in the soil, solid waste, 
among others. Thus, from a literature review, this study aimed to present some building 
materials and the impacts that these industries generate the environment, with alternative 
materials that can be used for sustainable construction. Analyzing the impacts presented 
it was concluded that in addition to environmental impacts, the construction industry is 
also responsible for the economic and social impacts, there is still the need for awareness 
and mobilization of companies to take appropriate initiatives in the search for sustainable 
alternatives to minimize impacts generated by their works.
Key-words: Construction Materials; Impacts civil industry; Sustainability.

1. INTRODUÇÃO

As alterações do equilíbrio ecológico e o impacto da atividade humana sobre a 
ecosfera terrestre começaram a se transformar em assunto preocupante de alguns cientistas 
e pesquisadores durante a década de 60, ganharam dimensão política a partir da década de 
70, e atualmente são um dos assuntos mais polêmicos do mundo, não sendo mais possível 
implantar qualquer projeto ou discutir qualquer planejamento sem considerar o impacto 
sobre o meio ambiente. As atividades humanas, conhecidas como econômicas, modificam 
o meio ambiente, sendo a mineração e a agricultura as duas atividades econômicas 
básicas da economia mundial e é através delas que o homem extrai recursos naturais que 
alimentam toda a economia. A mineração e a agricultura, juntamente com a exploração 
florestal, a produção de energia, os transportes, as construções civis e as indústrias químicas 
e metalúrgicas são os causadores de quase todo o impacto ambiental existente na terra e o 
impacto das demais atividades econômicas torna-se pouco significativo em relação a estas 
(SILVA, 2007).

A história da construção civil baseia-se na concepção de inúmeras tendências 
e mudanças para o setor da indústria, pois trata-se da  prioridade na aplicação dos 
recursos escassos da economia e fortalecimento do setor social devido a grande geração 
de empregos. A construção civil é definida como atividade produtiva da construção que 
engloba a instalação, reparação, equipamentos e edificações de acordo com as obras 
a serem executadas. A construção civil é reconhecida como uma das mais importantes 
atividades para o desenvolvimento econômico e social, porém mostra-se como grande 
geradora de impactos ambientais, tanto pelo consumo de recursos naturais como pela 
alteração da paisagem ou pela geração de resíduos. O setor tem o desafio de conciliar uma 
atividade produtiva dessa intensidade com condições que acarretem a um desenvolvimento 
sustentável consciente e menos agressivo ao ambiente (GASQUES et al., 2014).
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De acordo com Hagemann (2011), na construção civil têm-se materiais que são 
utilizados há vários anos da mesma maneira, como por exemplo, o concreto, e outros 
que evoluem constantemente. O avanço dos materiais de construção não é um processo 
contemporâneo, pois teve início desde os povos primitivos, que usavam os materiais da 
forma como os encontravam na natureza, sem qualquer modificação. Com a evolução do 
homem surgem necessidades que levam à transformação desses materiais de uma maneira 
simplificada, com o propósito de facilitar seu uso ou de criar novos materiais a partir deles 
e assim, o homem começou a moldar a argila, a cortar a madeira e a lapidar a pedra. Outro 
exemplo de evolução foi a descoberta do concreto que surgiu da necessidade do homem, 
de um material resistente como a pedra, mas de moldagem mais simples. Percebe-se que os 
materiais continuam evoluindo para satisfazer as necessidades do homem e de forma cada 
vez mais acelerada, com exigências cada vez maiores quanto a sua qualidade, durabilidade 
e custo. Além disso, existe um cenário sustentável no qual a produção e o emprego dos 
materiais construtivos devem considerar a questão ambiental.

Medeiros e Nardi (2012) explicam que a indústria da construção é uma das que 
mais consome energia e água do planeta. No Brasil, com o desperdício de três obras, outra 
poderia ser construída. Um dos grandes problemas ambientais decorrentes da geração de 
resíduos da construção civil é a saturação de locais disponíveis nas cidades para descarte 
desses materiais, uma vez que eles correspondem a mais de 50% dos resíduos sólidos 
urbanos em cidades de médio e grande porte no Brasil. Outro fator de destaque é a 
extração desnecessária de recursos naturais que poderiam ser evitados com a reutilização 
e/ou reciclagem do entulho gerado e, além disso, o entulho é responsável por elevados 
custos sócioeconômicos e ambientais nas cidades, em função das disposições inadequadas. 
O setor da construção civil também é um grande consumidor de recursos naturais não 
renováveis. Os agregados naturais estão entre os minerais mais consumidos no Brasil e no 
mundo. Desta forma, a diminuição do volume de resíduos de construção civil e também a 
sua reciclagem são formas de aproximar o setor da sustentabilidade, através da redução dos 
impactos negativos dos seus resíduos nas cidades e da geração de matéria-prima que pode 
ser substituída pela natural.

O conhecimento e a divulgação dos aspectos ambientais de um empreendimento 
respondem às expectativas de uma melhoria no desempenho ambiental. Conhecendo-se, 
antecipadamente, os problemas ligados à implantação e operação do empreendimento, 
através de instrumentos de avaliação de impacto e planejamento ambientais, pode-se 
adotar soluções que evitem ou diminuam tais impactos, reduzindo os danos ambientais e, 
consequentemente, os custos envolvidos na sua remediação ou correção. Para identificar 
os aspectos e avaliar os impactos ambientais associados a determinado empreendimento, 
deve primeiramente, selecionar todas as atividades, produtos e serviços relacionados à 
atividade produtiva, de modo a separar o maior número possível de impactos ambientais 
gerados, reais e potenciais, benéficos e adversos, decorrentes de cada aspecto identificado, 
considerando sempre se são ou não significativos (BACCI; LANDIM; ESTON, 2006).

O conceito de moderna construção sustentável fundamenta-se no desenvolvimento 
de um modelo que enfrente e sugira soluções aos principais problemas ambientais de 
sua época, sem abdicar à moderna tecnologia e à criação de edificações que atendam as 
necessidades de seus usuários. Começou-se a perceber que a construção sustentável não 
é um modelo para resolver problemas pontuais, mas uma nova forma de pensar a própria 
construção e tudo que a envolve. Trata-se de um enfoque integrado da própria atividade, de 
uma abordagem sistêmica em busca de um novo paradigma: o de intervir no meio ambiente 
preservando-o e, em escala de evolução, recuperando-o e gerando equilíbrio no entorno 
(ARAÚJO, s.d.).
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Segundo Araújo (s.d.), a moderna construção sustentável, num ideal de perfeição, 
deve visar sua autossuficiência e até sua autossustentabilidade, que é o estágio mais elevado 
da construção sustentável. Autossustentabilidade é a capacidade de manter-se a si mesmo, 
atendendo a suas próprias necessidades, gerando e reciclando seus próprios recursos a 
partir do seu espaço de implantação. As diretrizes gerais para edificações sustentáveis 
podem ser resumidas em nove passos principais, que estão de acordo ao que recomendam 
alguns dos principais sistemas de avaliação e certificação de obras no mundo, sendo esses 
passos o planejamento sustentável da obra, o aproveitamento passivo dos recursos naturais, 
a eficiência energética, a gestão e economia da água, a gestão dos resíduos na edificação, a 
qualidade do ar e do ambiente interno, o conforto termo acústico, o uso racional de materiais 
e por fim, o uso de produtos e tecnologias ambientalmente corretas.

De acordo com Corrêa (2009), a introdução de práticas de sustentabilidade na 
construção civil é uma tendência crescente no mercado. A adoção da sustentabilidade 
é irreversível, pois diferentes agentes como governos, consumidores, investidores e 
associações alertam, estimulam e pressionam o setor da construção a incorporar essas 
práticas em suas atividades, e assim, o setor da construção precisa se engajar cada vez mais. 
As empresas devem mudar a forma de produzir e administrar suas obras. E devem também 
fazer uma agenda de introdução progressiva de sustentabilidade, buscando, em cada obra, 
soluções que sejam economicamente relevantes e viáveis para o empreendimento. Qualquer 
empreendimento humano para ser sustentável deve atender de modo equilibrado, a quatro 
requisitos básicos: adequação ambiental; viabilidade econômica; justiça social; aceitação 
cultural.

Atualmente, em virtude de um novo modo de perceber o meio ambiente incentivado 
pela ampliação da discussão sobre o assunto e sobre o papel dos cidadãos, nota-se algumas 
mudanças positivas direcionadas a sustentabilidade, porém ainda percebe-se a falta de 
conscientização ambiental sobre os impactos causados pela construção civil. A construção 
sustentável se mostra cada vez mais importante, pois além de minimizar os impactos 
ambientais ela traz benefícios à saúde humana. Assim, dentro desse contexto, o estudo em 
questão teve como objetivo destacar alguns materiais de construção civil e os principais 
impactos ao ambiente em relação à fabricação dos mesmos e apontar a construção 
sustentável e materiais alternativos para mitigar os problemas causados pela indústria da 
construção civil.

2. METODOLOGIA

No presente estudo foi realizada a pesquisa bibliográfica através da leitura e análise 
de textos sobre os materiais da construção civil e os impactos que estes provocam no 
ambiente; sobre as construções sustentáveis como também sobre a utilização de materiais 
alternativos nas obras, utilizando o Portal de Periódicos da CAPES e o Google Acadêmico, 
sendo que foram selecionados artigos de revista, guia técnico, apostila, monografia e 
publicações sobre os assuntos em questão, a partir do ano de 2006.
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3. DESENVOLVIMENTO

Os materiais de construção podem ser classificados de acordo com diferentes 
critérios, destacando como principais a classificação quanto à origem e à função. Quanto 
à origem ou modo de obtenção, os materiais de construção podem ser naturais que são 
aqueles encontrados na natureza, prontos para serem utilizados, ou aqueles que em alguns 
casos precisam de tratamentos simples como uma lavagem ou uma diminuição de tamanho, 
como por exemplo, a areia, a pedra e a madeira; os artificiais que são os materiais obtidos por 
processos industriais, como os tijolos, as telhas e o aço; os combinados que são os materiais 
obtidos pela combinação entre materiais naturais e artificiais, podendo citar os concretos 
e argamassas. Quanto à função onde forem aplicados, os materiais de construção podem 
ser classificados em materiais de vedação que tratam-se daqueles que não têm função 
estrutural, servindo para isolar e fechar os ambientes nos quais são empregados, como os 
tijolos de vedação e os vidros; os materiais de proteção que são usados para proteger e 
aumentar a durabilidade e a vida útil da edificação, podendo citar as tintas  e os produtos 
de  impermeabilização e por fim, os materiais com função estrutural que são aqueles que 
suportam as cargas e demais esforços atuantes na estrutura, sendo a madeira, o aço e o 
concreto são exemplos de materiais utilizados para esse fim (HAGEMANN, 2011).

3.1. Agregados: Areia e Brita

Hagemann (2011) define agregado como material particulado, incoesivo, de 
atividade química praticamente nula, composto de misturas de partículas cobrindo ampla 
variedade de tamanhos. Especificamente na construção civil, o significado de agregado pode 
ser resumido como material granuloso e inerte, que entra na composição das argamassas e 
concretos, colaborando para o aumento da resistência mecânica e redução de custo na obra 
em que for utilizado. A maioria dos agregados encontra-se disponível na natureza, como é o 
caso das areias, seixos e britas, sendo que alguns passam por processos de beneficiamento 
como é o caso das britas, cuja rocha é removida de uma jazida e precisa passar por diversos 
procedimentos para chegar aos tamanhos adequados às diversas utilidades. Há vários 
critérios de classificação para os agregados, porém, o principal deles é aquele que considera 
os agregados de acordo com o tamanho dos grãos, sendo dividido em agregado miúdo que 
são as areias como principais exemplos e o agregado graúdo que apresenta o cascalho e 
britas como exemplos.

A areia é um agregado miúdo que pode ser proveniente de fontes naturais como 
leitos de rios, depósitos eólios, bancos e cavas ou de processos artificiais como a britagem. 
Quando derivado de fontes naturais, a extração do material, na maioria das vezes, é 
realizada por meio de dragas e processos de escavação e bombeamento, e independente 
da forma de extração, o material passa por processos de lavagem e classificação antes de 
ser comercializado. No caso da pedra brita, é um agregado originado da britagem ou da 
redução de tamanho de uma rocha maior, que pode ser do tipo basalto, granito, gnaisse, 
entre outras e o método de britagem dá origem a diferentes tamanhos de pedra que são 
utilizadas nas mais diversas aplicações (HAGEMANN, 2011).
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De acordo com Bacci, Landim e Eston (2006), o consumo de agregados constitui-
se em um importante indicador da situação econômica e social de uma nação. As 
consequências ambientais estão associadas, de modo geral, às variadas fases de exploração 
dos bens minerais, como à abertura da cava, que causa a retirada da vegetação, escavações, 
movimentação de terra e modificação da paisagem local; ao uso de explosivos no desmonte 
de rocha causando a sobrepressão atmosférica, vibração do terreno, ultra lançamento 
de fragmentos, fumos, gases, poeira e ruído; ao transporte e beneficiamento do minério 
gerando também poeira e ruído, e assim, afetando a água, o solo e o ar, além da população 
local.

Os bens minerais como a areia, argila e brita, de aplicação direta na construção 
civil, devido a sua importância para os setores de habitação, saneamento e transportes, 
são avaliados como bens minerais de uso social. A fabricação desses minerais, por fatores 
mercadológicos, impõe sua atuação próxima dos centros consumidores, caracterizando-se 
como uma atividade típica das regiões metropolitanas e urbanas. Os impactos ambientais 
gerados são grandes e descontrolados, degradando ambientes de delicado equilíbrio 
ecológico, modificando canais naturais de rios e os aspectos paisagísticos (SILVA, 2007).

A extração de areia proporciona impactos desfavoráveis de pequena intensidade e de 
média duração, porém representa uma atividade de relevante importância socioeconômica, 
pela geração de emprego e renda, direta e indiretamente. As ações que mais podem gerar 
impacto negativo estão relacionadas à escavação e desmonte das jazidas de areia, uma vez 
que provocarão em alterações nas características físicas do terreno (GASQUES et al., 2014).

3.2. Cimento

Segundo Hagemann (2011), o cimento é um aglomerante hidráulico produzido a 
partir de uma combinação de rocha calcária e argila. A calcinação dessa mistura dá origem 
ao clínquer que trata-se de um produto de natureza granulosa, cuja composição química 
é composta essencialmente de silicatos hidráulicos de cálcio, com certa proporção de 
outras substâncias que alteram suas propriedades ou facilitam seu emprego. Entre os 
constituintes fundamentais do cimento (95 a 96%) pode-se citar a cal, a sílica, o alumina, 
o óxido de ferro, a magnésia (em proporção máxima de 5%) e impurezas. O processo de 
fabricação do cimento passa pela extração, pela britagem e depósito das rochas, pela 
mistura das matérias-primas, pela homogeneização, pela queima, pelo resfriamento, pelas 
adições e por fim, pela moagem.
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As principais matérias-primas do cimento (rocha calcária e a argila) são extraídas 
de depósitos naturais chamados jazidas e, no caso da rocha calcária, é necessário à 
realização de um processo de britagem após a extração para reduzir ao tamanho adequado. 
Em seguida, as matérias-primas são acondicionadas em local específico para posterior 
encaminhamento para a dosagem, que consiste em misturar a rocha calcária e a argila em 
proporções apropriadas. Essa primeira mistura é chamada de farinha crua e é conduzida 
a moinhos específicos para a diminuição do tamanho dos grãos e homogeneização do 
material. Para melhorar a mistura de seus componentes, a farinha pode ainda passar por 
estruturas verticais, chamadas de silos de homogeneização que misturam os materiais por 
processos pneumáticos e de gravidade. Depois, a mistura é encaminhada a fornos rotativos, 
onde ocorre a queima do material, processo conhecido como clinquerização e realizado a 
temperaturas da ordem de 1400°C. O resultado desta queima é o clínquer, que ao sair do forno 
é encaminhado ao processo de resfriamento. Mas também, o cimento pode ser composto 
por outros materiais além do clínquer chamados de adições, que são produtos geralmente 
mais econômicos que melhoram algumas propriedades do cimento, barateando o custo 
de produção. Após o resfriamento são feitas as adições necessárias ao clínquer e essa nova 
mistura de materiais é conduzida ao processo de moagem, onde o material é transformado 
em pó. O cimento resultante da moagem é analisado segundo alguns critérios de qualidade 
e após essa avaliação está pronto para ser comercializado (HAGEMANN, 2011).

O processo de fabricação do cimento tem sido apontado como causador de 
impactos ambientais e sociais em relação às comunidades no entorno das indústrias, 
problemas no meio natural e devido a questões relacionadas à saúde humana, tais 
como as contaminações no ar, na água ou no solo. A indústria do cimento é responsável 
por aproximadamente 3% das emissões mundiais de gases de Efeito Estufa e por 
aproximadamente 5% das emissões de dióxido de carbono. O consumo de combustíveis é 
elevado, fazendo com que essas indústrias, em termos mundiais, contribuam com cerca de 
7% do total das emissões globais de CO2. Estima-se, ainda, que cerca de 0,7-1,0 tonelada 
de CO2 é produzida para cada tonelada de clínquer dependendo do tipo de combustíveis 
empregados. Os principais problemas associados à produção do cimento referem-se à 
saúde, devido às altas emissões de material particulado originado pela fábrica que afetam, 
principalmente, o sistema respiratório (GASQUES et al., 2014).

3.3. Aço

De acordo com Gasques et al. (2014), o aço é uma mistura de ferro e carbono, 
basicamente. O ferro é encontrado em toda crosta terrestre, intensamente associado ao 
oxigênio e à sílica, e o minério de ferro é um óxido de ferro, misturado com areia fina, podendo 
estar presente como parte das obras ou como material principal. O sistema construtivo em aço 
permite liberdade no projeto de arquitetura, maior área útil, flexibilidade, compatibilidade 
com outros materiais, menor prazo de execução, racionalização de materiais e mão de obra, 
alívio de carga nas fundações, garantia de qualidade, maior organização nos canteiros de 
obras e precisão construtiva. Uma dos principais causas que levaram ao tardio uso do ferro 
no Brasil, e consequentemente do aço, foram as elevadas temperaturas essenciais para sua 
fabricação, e que aumentavam o custo do processo, dificultando tanto a popularização 
quanto a comercialização.
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O aço figura entre os materiais mais recicláveis e reciclados do mundo, sendo que o 
setor estimula a coleta e recicla o aço presente nos produtos no final da vida útil, aplicando-o 
na fabricação de novos produtos siderúrgicos, sem qualquer perda de qualidade. Assim, a 
produção de aço a partir de sucata diminui o consumo de matérias-primas não renováveis, 
economiza energia e evita a necessidade de ocupação de áreas para o descarte de 
produtos em obsolescência. A mineração pode chegar a originar buracos de até 50 metros 
de profundidade, e para tal, há retirada de toda a vegetação nativa da área, árvores são 
cortadas e também há destruição de toda a camada superficial do solo, acabando com as 
propriedades físicas, químicas e biológicas, tornando o solo infértil (GASQUES et al., 2014).

De acordo com Gervásio (2008), os reconhecidos benefícios ambientais do aço são 
normalmente associados ao seu potencial de reciclagem, porém a porcentagem de material 
reciclado utilizado na produção de aço depende do respectivo processo de produção. A 
indústria siderúrgica é muito intensiva, tanto em termos de materiais como de energia. Mais 
da metade da grande quantidade de materiais e energia que entra no processo resulta na 
produção de efluentes gasosos e de resíduos sólidos. As emissões mais relevantes são para 
a atmosfera, principalmente no que diz respeito à emissão de CO2 e outros gases de efeito 
de estufa.

3.4.Tintas e Vernizes

A indústria de tintas para revestimentos emprega um grande número de matérias-
primas e produz uma elevada variedade de produtos em função da grande diversidade de 
objetos ou superfícies aplicadas, forma de aplicação e especificidade de desempenho. De 
maneira geral, a tinta pode ser considerada como uma mistura estável de uma parte sólida 
(que forma a película aderente à superfície a ser pintada) em um componente volátil (água 
ou solventes orgânicos). Uma terceira parte denominada aditivos, embora representando 
uma pequena porcentagem da composição, é responsável pela obtenção de propriedades 
importantes tanto nas tintas quanto no revestimento. A tinta é uma preparação, o que 
significa que há uma mistura de vários insumos na sua produção. A combinação dos 
elementos sólidos e voláteis determina as propriedades de resistência e de aspecto, como 
também o tipo de aplicação e o custo do produto final. As matérias-primas básicas para 
a produção de quase todos os tipos de tintas são compostas pelas resinas, pigmentos, 
solventes e aditivos (GUIA TÉCNICO AMBIENTAL TINTAS E VERNIZES, 2006).

De acordo com o Guia Técnico Ambiental Tintas e Vernizes (2006) os principais 
impactos ambientais do setor podem estar associados tanto ao processo produtivo, como 
à geração de efluentes, ao próprio uso dos produtos ou mesmo à geração de resíduos de 
embalagem pós-consumo. A emissão de compostos orgânicos voláteis (COV) resulta de 
diversos processos, como por exemplo, a combustão incompleta; emissões durante todas 
as etapas do processo de fabricação, principalmente quando realizados em equipamentos 
abertos; emissões fugitivas de silos de matéria-prima; limpeza de equipamentos; 
vazamentos de selos, gaxetas e válvulas de tubulações. Dessa maneira, a utilização de 
equipamentos fechados durante o processo minimiza a emissão de compostos orgânicos 
voláteis, sendo recomendável até mesmo para reduzir perdas de matéria-prima. No caso das 
emissões de materiais particulados no setor está ligada, principalmente, aos processos de 
pesagem de matérias-primas sólidas e dispersão, e para diminuir ao máximo a quantidade 
de material particulado em suspensão, algumas medidas podem ser tomadas, tais como, 
enclausuramento da etapa do processo e instalação de sistema de exaustão.
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Em relação aos efluentes, a maior fonte de geração está nas operações de lavagem 
entre lotes de cores diferentes, pois uma vez descarregados os equipamentos, estes são 
lavados (com água, solventes, solução de hidróxido de sódio), e dessa maneira, são gerados 
efluentes com elevadas concentrações de solventes e sólidos suspensos, geralmente 
coloridos, que precisam de tratamento. Dentre estes, podem ser citados os seguintes 
poluentes e efeitos adversos associados como os óleos e as graxas que possuem pequena 
solubilidade prejudicando sua degradação em estações de tratamento de efluentes por 
processos biológicos e, quando presentes em mananciais utilizados para abastecimento 
público, podem causar problemas no tratamento d’água, além de impedir a transferência 
do oxigênio da atmosfera para o meio hídrico, trazendo problemas para a vida aquática. 
No caso dos solventes, são tóxicos e tendem a contribuir para a contaminação do solo caso 
sejam manipulados de forma incorreta e podem causar desequilíbrio do pH se lançados 
em corpos d’água. Os pigmentos, no caso aqueles que contêm metais pesados devem, se 
possível, ser substituídos no processo de fabricação, ou realizar a neutralização antes do 
lançamento. E os fosfatos, presentes na formulação de algumas tintas, podem, em altas 
concentrações, levar a proliferação de algas e plantas aquáticas, e provocar a eutrofização 
dos corpos d’água, causando o desequilíbrio no pH do corpo aquoso, bem como grandes 
oscilações nas concentrações de oxigênio dissolvido, com maiores valores no período de 
maior luminosidade, e valores eventualmente próximos de zero durante a noite. E por fim, 
também são gerados os resíduos da fabricação de tintas, como embalagens de insumos, 
solventes, sólidos em suspensão e material filtrante que necessitam de destinação final 
adequada (GUIA TÉCNICO AMBIENTAL TINTAS E VERNIZES, 2006).

3.5. Construção Sustentável e Materiais Alternativos

Dentre os princípios básicos da construção sustentável pode-se destacar o 
aproveitamento de condições naturais locais; a utilização mínima de terreno e integração 
ao ambiente natural; a implantação e análise do entorno; não provocar ou reduzir impactos 
no entorno (paisagem, temperaturas e concentração de calor, sensação de bem-estar); a 
qualidade ambiental interna e externa; a gestão sustentável da implantação da obra; a 
adaptação às necessidades atuais e futuras dos usuários; o uso de matérias-primas que 
contribuam com a ecoeficiência do processo; a redução do consumo energético; a redução 
do consumo de água; reduzir, reutilizar, reciclar e dispor corretamente os resíduos sólidos; 
introduzir inovações tecnológicas sempre que possível e viável; e a educação ambiental 
(conscientização dos envolvidos no processo) (CORRÊA, 2009).

Medeiros e Nardi (2012) explicam que construção sustentável significa que 
os princípios do desenvolvimento sustentável são aplicados à cadeia produtiva do 
empreendimento como um todo (Figura 1). Isto compreende a extração e beneficiamento 
da matéria-prima, passando pelo planejamento, projeto e construção das edificações e 
obras de infraestrutura, até a sua demolição e o gerenciamento dos entulhos. Os materiais 
devem ser escolhidos de modo a minimizar a mineração e o extrativismo e contribuir para 
sua recuperação e deve-se reduzir o consumo de solo, água e energia durante a fabricação 
dos materiais, durante e após a obra, e trabalhar de maneira lógica, pensando na cadeia 
de produção dos materiais.
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Figura 01 – Esquematização das ações para realização de um projeto sustentável

Fonte: Medeiros e Nardi (2012)

A utilização de materiais e matérias-primas sustentáveis, conhecidas também 
como Ecoprodutos, deverão fazer parte das atuais e da próxima geração das construções 
habitacionais e não habitacionais. Esses materiais, normalmente são certificados, não 
poluem, não são tóxicos, e apresentam benefícios para o meio ambiente colaborando no 
desenvolvimento do modelo sustentável de edificações. Alguns exemplos de ecoprodutos 
disponíveis no mercado são a areia reciclada, que é produzida a partir de entulho, podendo 
ser utilizada em argamassa, revestimento ou reboco; o cimento CPIII que possui menor 
impacto ambiental, substituindo o clínquer por escórias de altos-fornos, com o mesmo 
desempenho do cimento convencional; formas para moldagem de estrutura de concreto 
armado utilizando madeira certificada, plástico reciclado ou aço; pavimentação permeável 
que favorece a infiltração de água onde aplicado, podendo permitir o cultivo de grama para 
fins estéticos; instalações elétricas também são beneficiadas com cabos elétricos fabricados 
sem metais pesados, conduítes de material reciclado e dispositivos eletroeletrônicos de 
controle de iluminação; lâmpadas eficientes compactas ou com tecnologia LED; tijolos 
de solo-cimento com utilização da terra do local da obra; instalações hidrosanitárias e de 
tratamento individuais utilizando PEAD, PP e PVC; cerâmicas de baixo impacto, azulejos 
hidráulicos de material reciclado e pastilhas de fibras naturais (coco e bambu); pisos 
emborrachados produzidos a partir de pneus usados; paredes construídas a seco; madeira 
reflorestada ou sintética (plástico juntamente com fibras vegetais); telhas fabricadas a 
partir de materiais reciclados; vernizes e tintas à base de água; telhados e fachadas com 
cobertura vegetal; coletores de águas pluviais, caixas verticais e cisternas em PVC; estações 
de tratamento de esgoto residenciais compactas (MEDEIROS; NARDI, 2012).
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A noção de construção sustentável deve estar presente em todo o ciclo de vida 
do empreendimento, desde sua concepção até sua requalificação, desconstrução ou 
demolição. É essencial um detalhamento do que pode ser realizado em cada fase da obra, 
demonstrando aspectos e impactos ambientais e como estes devem ser trabalhados para 
que se caminhe em direção a um empreendimento que seja uma ideia sustentável, uma 
implantação sustentável e uma moradia sustentável (CORRÊA, 2009).

As casas sustentáveis minimizam os impactos ambientais, pois apresentam menores 
custos operacionais; normalmente são pré-fabricadas e possuem maior eficiência; são mais 
seguras para seus trabalhadores; e também são mais duráveis, significando economias de 
longo prazo para governos e prefeituras. O projeto e construção sustentáveis empregam 
sistemas com pegadas ecológicas mínimas, sendo que esses sistemas são capazes de limpar a 
água consumida e de produzir energia, contrapondo à passividade dos projetos tradicionais. 
Nos projetos sustentáveis, considera-se o ambiente externo e interno, entendendo melhor a 
relação dos moradores com esses espaços, analisando as escalas, proporções, ordens, massas, 
texturas, funções, os contextos e condições sociais, refletindo sobre a cultura, o clima da 
região e sua economia, unindo a arte, a ciência, a tecnologia e a natureza. A casa sustentável 
está elevando os padrões tanto de cuidado como de desempenho das edificações, podendo 
chegar a uma arquitetura neutra em carbono, oferecendo ambientes saudáveis, seguros e 
não tóxicos para seus habitantes (MEDEIROS; NARDI, 2012).

3.6. Exemplos de Aplicação de Materiais Alternativos na Construção Civil

Atualmente, a sustentabilidade tem ocupado lugares importantes em discussões 
de diversos setores e na construção civil ela vem se destacando cada vez mais. Visando 
a questão de baratear o custo das edificações sem comprometer a qualidade da obra e 
trazer benefícios ecológicos, foi sendo realizadas pesquisas na área de novos materiais para 
construção. Areia, brita, cimento, aço e revestimentos são materiais comuns empregados 
na construção civil, mas estes podem ser substituídos por produtos alternativos. Resíduos 
sólidos, recursos renováveis, entre outros estão sendo aplicados na fabricação de materiais 
de construção, focando na construção sustentável (Tabela 1).

Tabela 01: Utilização de materiais alternativos na construção civil

Materiais Alternativos Aplicação 

Substituição parcial da areia para produção de 
concreto

Polietileno de alta densidade

Substituição parcial do cimento Portland para 
fabricação de argamassa 

Resíduo de pó de pedra ornamental

Construção de habitações de interesse socialBambu

Substituição da tinta a base de solventeTinta a base d’água
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A reciclagem de resíduos sólidos, principalmente, os plásticos é uma das 
opções encontradas atualmente para reduzir a quantidade destes resíduos descartados 
incorretamente no ambiente. Dessa maneira, uma das alternativas apresentada por Pareja 
et al. (2009) é a incorporação dos plásticos na produção de concreto, substituindo a fração 
de areia empregada na sua composição, pois além de proporcionar a redução no volume de 
areia utilizada, também reduz a quantidade de resíduos que seriam destinados aos aterros 
sanitários.

De acordo com Pareja et al. (2009), através de testes realizados em relação a 
resistência a compressão utilizando o polietileno de alta densidade (PEAD) em corpos de 
prova para produção de artefatos de concreto se tornou possível na construção de muros 
de casas, pavers, blocos para calçadas, pequenas construções que não exijam elevados 
esforços estruturais, casas populares, entre outros. Também é viável economicamente, 
ambientalmente e socialmente, pois além de sanar alguns problemas atuais como déficit 
habitacional colabora com a preservação do ambiente devido a grande quantidade de 
resíduos plásticos dispostos inadequadamente no solo, deixando de provocar problemas 
ambientais e de saúde humana. 

O crescimento da população elevou o mercado da construção civil, aumentando o 
consumo de materiais. Tendo em vista o aproveitamento sustentável de resíduos minerais, 
Nobrega et al. (2014) desenvolveu uma argamassa substituindo parte do cimento por resíduo 
produzido em marmorarias após o polimento de peças em mármore e granito. Após a 
análise dos resultados, concluiu-se que é possível a substituição parcial do cimento Portland 
na argamassa de regularização, sendo que a trabalhabilidade da argamassa melhorou 
à medida que se aumentou a adição do resíduo e diminuiu a quantidade de cimento na 
formulação. Logo, percebeu-se que a adição do resíduo de pó de pedra na argamassa em 
substituição parcial ao cimento Portland é viável e poderá contribuir para uma destinação 
ambientalmente adequada desse material.

Segundo Barboza; Barbirato e Silva (2008), o bambu vem sendo indicado como um 
material alternativo adequado para ser usado na construção de habitações de interesse 
social, devido seu potencial de reduzir custos, oferecendo o mesmo nível de qualidade 
das tecnologias convencionais. O bambu é uma planta versátil e de grande utilidade, pois 
todas as suas partes podem ser utilizadas, e como material de construção, o bambu reúne 
excepcionais características físicas e mecânicas, pois seus colmos são bastante resistentes 
aos esforços de compressão, permitindo uma grande variedade de usos em sistemas 
estruturais como pilares, vigas, painéis de vedação, esqueletos de estruturas, coberturas; 
ou como substituto da armadura em elementos estruturais de concreto armado. Possui 
também boa resistência ao tempo quando tratado de forma correta e apresenta grande 
deformação antes da ruptura.

Esse material alternativo (bambu) apresenta a vantagem de ser encontrado 
abundantemente em território nacional, além de ser renovável e de reduzir o custo da 
construção, quando a matéria-prima é disponibilizada sem custo no local de implantação 
da obra (BARBOZA; BARBIRATO; SILVA, 2008). O bambu vem se mostrando como nova forma 
de utilização na construção que ameniza a agressão ao meio ambiente e satisfaz o usuário 
proporcionando condições satisfatórias de habitação. 
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Evitar a utilização de materiais de construção tóxicos é um dos princípios da 
construção sustentável. De acordo com Torgal e Jalali (2010), a liberação de compostos 
orgânicos voláteis (COV’s) provocada pelas tintas e vernizes, além de afetar intensamente a 
saúde e o meio ambiente, contêm ainda metais pesados com elevado poder cancerígeno. 
Recentemente, percebeu-se que as emissões de COV’s em tintas à base de solventes 
orgânicos chegam a emitir 520 vezes mais COV’s que as tintas à base de água. Dessa forma, 
a substituição das tintas a base de solventes pelas tintas a base d’água é viável e benéfica 
para a saúde humana e para preservação do ambiente.

4. CONCLUSÃO

 A construção civil gera um grande consumo de matérias-primas que estão 
relacionadas com o desperdício exagerado de materiais que ocorre nos empreendimentos, 
com a vida útil das estruturas construídas e também devido aos reparos nas obras de 
edificações existentes. 

Os impactos ambientais da construção civil começam desde a fabricação até a 
construção de habitações e edifícios e a utilização dos mesmos. Existe uma gama de materiais 
construtivos no mercado, mas no presente trabalho destacam-se a areia e a brita, o cimento, 
o aço e as tintas (revestimento), que podem acarretar em impactos como contaminação do 
solo, água e ar, e também a supressão da vegetação, alteração de uso e ocupação do solo e 
de cursos d’água, contaminação por substâncias presentes no solo, resíduos sólidos, entre 
outros. 

A indústria da construção civil constitui-se como um dos setores mais devastadores 
em termos de impactos ambientais, o que torna de extrema urgência uma alteração do 
paradigma que caracteriza este setor e que seja capaz de fazer a transição de um setor 
poluente para um setor mais sustentável, pois quanto mais sustentável uma obra, mais 
responsável ela será por tudo o que consome, gera, processa e descarta e deve apresentar 
como característica mais marcante a capacidade de planejar e prever todos os impactos que 
pode provocar antes, durante e depois de sua vida útil.

Além dos impactos ambientais, a construção civil também é responsável pelos 
impactos econômicos e sociais, sendo essencial compreender a necessidade da gestão 
ambiental sobre os impactos que a construção civil causa ao ambiente. Deve haver a 
conscientização e mobilização das empresas para tomar as devidas iniciativas em busca de 
alternativas para a minimização dos impactos gerados em suas obras.

A construção sustentável vem ganhando força nas últimas décadas. Para se alcançar a 
sustentabilidade, além de empregar os materiais alternativos nas obras, necessita-se também 
que os processos de engenharia envolvam vários setores da sociedade, promovendo ações 
de educação ambiental, permitindo assim que todos os envolvidos tenham conhecimento 
da importância e abrangência de suas ações na busca pela sustentabilidade como um todo.
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RESUMO
A construção civil é um dos setores que mais movimentam a economia do país, pois com 
a grande demanda populacional por moradia, transporte e serviços torna-se necessário 
a realização de obras. Entretanto, o setor é responsável por causar danos ambientais e 
modificar a paisagem, tendo em vista que consome grande quantidade de recursos naturais 
e consequentemente gera grande volume de resíduos. Com o aumento da preocupação em 
preservar o meio ambiente, surgiu o conceito de edificação sustentável, que visa adaptar 
o ramo da construção ao desenvolvimento sustentável. Deste modo, foram desenvolvidas 
ferramentas para avaliar a melhoria das condições ambientais dos edifícios. No Brasil, para 
edifícios comerciais se destacam as certificações LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Desing) e AQUA (Alta Qualidade Ambiental). Este artigo teve como objetivo realizar uma 
comparação entre estas duas ferramentas, para identificar diferenças e pontos em comum, a 
fim de auxiliar o empreendedor a realizar a melhor escolha. Assim, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica a respeito do assunto e posteriormente as informações foram confrontadas. 
Constatou-se que ambas trazem benefícios para o investidor e os ocupantes, porém o selo 
AQUA possui maiores adaptações à realidade brasileira. Fica a critério do empreendedor 
realizar a melhor escolha, considerando as prioridades e particularidades de sua obra.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Construção Civil, Selos de Certificação.
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ABSTRACT
The construction industry is one of the sectors that drive the economy of the country, 
because with the high population demand for housing, transportation and services becomes 
necessary to carry out works. However, the sector is responsible for causing environmental 
damage and change the landscape, with a view that consumes large amounts of natural 
resources and consequently generates large volumes of waste. With increasing concern to 
preserve the environment, came the concept of sustainable building, which aims to adapt 
the branch of building sustainable development. Thus, tools have been developed to 
assess the improvement of environmental conditions in buildings. In Brazil, for commercial 
buildings stand out the LEED certification (Leadership in Energy and Environmental 
Desing) and AQUA (High Environmental Quality). This article aims to make a comparison 
between these two tools, to identify differences and commonalities in order to assist the 
entrepreneur to achieve the best choice. Thus, a literature search was conducted on the 
subject and later the information was compared. It was found that both bring benefits for 
investors and occupants, but ACQUA seal has major adaptations to the Brazilian reality. 
It is the entrepreneur's discretion perform the best choice, considering the priorities and 
characteristics of his work.
Keywords: Sustainability, Construction, LEED, AQUA.

1. INTRODUÇÃO

A descoberta do carvão como fonte de energia foi um marco na história da 
humanidade, proporcionando mudanças na maneira de produzir e no padrão de vida da 
população, que abandonou a vida no campo em busca de empregos oferecidos em indústrias 
nas cidades. A partir deste período intensificou-se a degradação do meio ambiente, tendo 
em vista que a queima do carvão emite gases poluentes para a atmosfera, além de ter 
ocorrido um intenso processo de urbanização.

O desenvolvimento de cidades para abrigar, oferecer bens e serviços à demanda 
populacional ali existente, provoca modificações no meio ambiente. O principal responsável 
por alterar a paisagem é o setor da construção civil, considerando que em todas as fases 
da cadeia construtiva é necessário se apropriar de recursos naturais, seja para fabricação e 
transporte de materiais, execução e até mesmo na utilização da obra depois de pronta.

De acordo com Wines (2000) a construção civil e o uso das edificações são responsáveis 
pela utilização de 25% da madeira, 17% da água produzida, e pelo consumo de 40% dos 
combustíveis fósseis. Além disso, segundo informações publicadas pelo International 
Council for Research and Innovation in Building and Construction em 2002, as atividades do 
setor foram responsáveis pela emissão de cerca de 30% dos gases de efeito estufa liberados 
na atmosfera e por 40% do total de resíduos gerados.

Com a crescente preocupação em se utilizar dos recursos naturais para satisfazer 
atuais necessidades, porém sem prejudicar as futuras gerações de se proverem, o setor da 
construção precisou se adequar ao desenvolvimento sustentável.

Desta forma, surgiu o conceito de edificações sustentáveis, que tem como intuito 
proporcionarem qualidade de vida ao mesmo tempo que contribuem para minimizar os 
impactos ambientais da construção. Assim, edificações sustentáveis podem ser definidas 
como aquelas que utilizam fontes de energias alternativas, materiais recicláveis, iluminação 
e ventilação natural, reuso de água, baixa emissão de poluentes dentre outros aspectos.
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Bueno e Rossignolo (2013) afirmam que com o crescimento do número de edifícios 
sustentáveis, surgiu a necessidade dos sistemas de avaliação de desempenho de tais 
empreendimentos. 

Mundialmente foram desenvolvidos sistemas de certificação ambiental como o 
Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) na Inglaterra, o 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) nos Estados Unidos da América (EUA), 
enquanto no Brasil existem o AQUA (Alta qualidade Ambiental) adaptado do selo Haute 
Qualité Environnementale (HQE) da França e também o Selo Casa Azul, este último voltado 
para habitações sociais.

 Tendo em vista a variedade de selos de certificação, o objetivo deste estudo é realizar 
uma análise comparativa entre os selos mais utilizados para certificar empreendimentos 
comerciais no Brasil: LEED e AQUA, buscando conhecer as variáveis de cada ferramenta, 
para apontar qual deve ser utilizada como melhor opção de acordo com o tipo do 
empreendimento.

2. METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica sobre o tema das 
certificações LEED e AQUA em edificações sustentáveis. De acordo com Gil (1991) a pesquisa 
bibliográfica é aquela desenvolvida a partir de materiais já elaborados, principalmente 
informações de livros e artigos científicos. Ainda de acordo com o autor, a pesquisa 
pode ser classificada como exploratória e descritiva, pois buscou-se informações a fim 
de caracterizar e posteriormente relatar as diferenças entre os dois tipos de certificação 
ambiental estudados.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. A Construção Sustentável 

A preocupação com as questões ambientais teve início na década de 60, quando 
a bióloga marinha Rachel Carson publicou em 1962 um estudo conhecido como Silent 
Spring, sobre os danos ambientais causados pela utilização do pesticida dicloro-difenil-
tricloroetano (DDT) (PEREIRA, 2012).

Em 1972 a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a Primeira Conferência 
Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, também conhecida como Conferência de 
Estolcomo, para discutir sobre degradação atmosférica causada por indústrias. Tal evento 
foi considerado um marco na evolução do debate mundial por influenciar na realização 
de futuras conferências da ONU para questões ambientais e pela criação do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) (MIOTTO, 2013). 

Ainda de acordo com Miotto (2013) no ano de 1983 foi desenvolvida na Noruega 
a Comissão Brundtland, que pretendia unir a comunidade internacional para buscar 
soluções para os problemas ambientais mundiais. Em 1987, a comissão publicou o 
relatório conhecido como Nosso Futuro Comum, onde foi elaborado pela primeira vez o 
conceito de desenvolvimento sustentável – satisfazer as necessidades das gerações atuais, 
sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 
necessidades.
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A sustentabilidade no contexto da Engenharia Civil ganhou força em 1999, por 
meio do lançamento da “Agenda 21 para construção sustentável”, idealizada no Congresso 
Mundial da Construção Civil, realizado na Suécia e organizado pela International Council 
in Building Construction (CIB) (AGOPYAN e JOHN, 2011).

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) a Agenda 21 para a 
Construção Sustentável em Países em Desenvolvimento, define construção sustentável 
como: 

Processo holístico que aspira a restauração e manutenção da harmonia 
entre os ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos 
que afirmem a dignidade humana e encorajem a equidade econômica”. 
No contexto do desenvolvimento sustentável, o conceito transcende a 
sustentabilidade ambiental, para abraçar a sustentabilidade econômica e 
social, que enfatiza a adição de valor à qualidade de vida dos indivíduos e 
das comunidades (MMA, 2016).

Edificação sustentável é aquela que consegue equilibrar-se com o clima, a tradição, 
a cultura e o ambiente local, ao mesmo tempo em que proporciona ou melhora a qualidade 
de vida, conserva a energia e os recursos e diminui substâncias perigosas, ao longo do 
ciclo de vida do edifício. (ISSO/TC 59/SC3 N 459).

Para Tajiri, Cavalcanti e Potenza (2012) uma construção é considerada sustentável 
quando apresenta adequação ambiental, viabilidade econômica e justiça social em todo 
o ciclo de vida do empreendimento. 

A construção sustentável deve ter qualidade e durabilidade, conforto (térmico, 
acústico, luminoso), oferecer condições saudáveis ao usuário e também gerar poucos 
impactos negativos ao meio ambiente ao longo de todo seu ciclo de vida (MIOTTO, 2013).

Para Keeler e Burke (2010) a edificação sustentável deve tratar de aspectos que 
envolvam a diminuição da geração de resíduos, buscar a eficiência na utilização de 
recursos reduzindo o consumo de solo, água e energia na etapa da construção e também 
na fase de uso.

A câmara da Indústria da Construção (CBIC) (2008), assim como a Associação 
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) e o Comitê Brasileiro de Construções 
Sustentáveis (CBCS) apresentam os seguintes quesitos para que o empreendimento seja 
considerado sustentável:

• Aproveitamento de condições locais naturais
• Utilizar a menor área possível do terreno e integração com o ambiente
• Reduzir impactos no entorno
• Gestão sustentável na implantação e execução da obra
• Utilização de materiais ecoeficientes 
• Redução do consumo de água e energia
• Adaptação do edifício as necessidades atuais e futuras
• Gestão ambientalmente correta dos resíduos 
• Utilização de tecnologias quando forem viáveis
• Educação ambiental 
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Por fim, a construção sustentável deve apresentar um projeto integrado e de 
qualidade envolvendo a questão social, econômica e ambiental, utilizando práticas 
sustentáveis não apenas visando lucros, mas também pensando na preservação do meio 
ambiente e no valor social (LEITE, 2011).

3.2. Certificação LEED

O selo Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) – Programa Liderança 
em Projeto de Energia e Ambiental- foi desenvolvido pelo USGBC (United States Green 
Building Council) no ano de 1998, com o intuito de criar edifícios sustentáveis e lucrativos. 
Em 2007 no Brasil, foi estabelecido um órgão vinculado ao USGBC, para incentivar a 
construção sustentável no país, tal órgão foi denominado GBCB (Green Building Council 
Brasil) (MIOTTO, 2013).

De acordo com a GBC Brasil (2014) a Certificação internacional LEED possui sete 
dimensões a serem avaliadas nas edificações: 

• Sustainable sites (Espaço Sustentável) – Incentiva ações que diminuam o 
impacto no ecossistema durante a implantação do empreendimento e aborda questões 
fundamentais de grandes centros urbanos.

• Water efficiency (Eficiência do uso da água) – Desenvolve inovações para o uso 
racional da água, com foco na redução do consumo de água potável além de tratamento 
de reuso.

• Energy & atmosphere (Energia e Atmosfera) – Promove eficiência energética 
nas edificações por meio de estratégias simples e inovadoras.

• Materials & resources (Materiais e Recursos) - Encoraja o uso de materiais 
alternativos e de baixo impacto ambiental como os reciclados e regionais além de reduzir 
a geração de resíduos e promover o descarte consciente minimizando o volume a ser 
enviado para aterros.

• Indoor environmental quality (Qualidade ambiental interna) – Promove a 
qualidade ambiental interna do ar, focando na escolha de materiais com baixa emissão 
de compostos orgânicos voláteis, utilizando técnicas de conforto ambiental para 
luminosidade, temperatura e ventilação.

• Innovation in design or innovation in operations (Inovação e Processos) 
– Incentiva a busca de conhecimento sobre Green Buildings, assim como, a criação de 
medidas projetuais não descritas nas categorias do LEED. Pontos de desempenho exemplar 
estão habilitados para esta categoria.

• Regional priority credits (Créditos de Prioridade Regional) – Incentiva os 
créditos definidos como prioridade regional para cada país, de acordo com as diferenças 
ambientais, sociais e econômicas existentes em cada local. Quatro pontos estão disponíveis 
para esta categoria.

A metodologia adotada pelo LEED é baseada em pontos e cada uma das áreas 
possuem critérios de desempenho com pesos variados, conforme a tipologia. A 
certificação mínima é obtida com 40 pontos, a certificação prata acontece com o alcance 
de 50 pontos, enquanto a certificação ouro e platina ocorrem com a obtenção de 60 e 80 
pontos respectivamente (COSTA; MORAES, 2013).
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O selo LEED pode ser aplicado a diferentes tipos de construção (Quadro 1).

Quadro 01 – Tipos de Construção que podem ser avaliadas pelo selo LEED.

SELOS

LEED NC

LEED ND

LEED CS

LEED Retail NC e CI

LEED Healthcare

LEED EB-OM

LEED CI

DESCRIÇÃO

Novas construções e grandes projetos de renovação

Desenvolvimento de bairros (localidades)

Projetos da envoltória e parte central do edifício

Lojas de varejo

Unidades de Saúde

Operações de manutenção de edifícios existentes

Projetos de interiors e edifícios comerciais
Fonte: GBCB (2013)

O processo de certificação envolve avaliação de documentos e auditorias in loco 
durante todo o cronograma da obra, desde a escolha do terreno até a entrega final. No ano de 
2010 ocorreram algumas mudanças nos critérios para melhor adaptação as regionalidades 
brasileiras como o uso de aquecimento solar, acessibilidade a pessoas portadoras de 
deficiência e medidores individuais de água (COSTA; MORAES, 2013).

A GBCB (2014) afirma que a certificação LEED possui benefícios podendo ser citados 
no âmbito econômico a diminuição dos custos operacionais e dos riscos regulatórios; 
valorização do imóvel; aumento da retenção e da velocidade de ocupação e menor 
obsolescência da edificação. Já no âmbito social ocorre melhora na segurança e na saúde dos 
ocupantes; aumento da produtividade do funcionário; inclusão social e aumento de senso 
de comunidade, além do estímulo a políticas públicas de fomento a Construção Sustentável. 
Já na esfera ambiental destaca-se o uso racional e redução da extração dos recursos naturais; 
redução do consumo de água e energia; implantação consciente e ordenada; mitigação dos 
efeitos de mudanças climáticas; uso de tecnologias de baixo impacto ambiental e também 
redução e reuso dos resíduos da construção e operação.

3.3. Certificação AQUA

O selo ACQUA (Alta Qualidade Ambiental) de certificação foi instaurado no Brasil 
em 2007, pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini com apoio da Universidade de São Paulo 
(USP) e teve como base o selo francês HQE (Haute Qualité Environnementale) que objetiva 
assegurar a qualidade ambiental de um empreendimento novo ou em reabilitação por meio 
de auditorias independentes. (LEITE, 2011). 

Ainda de acordo com Leite (2011) o processo de certificação AQUA possui dois 
instrumentos de avaliação: o sistema de gestão do empreendimento (SGE) e a qualidade 
ambiental do edifício (QAE).
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O SGE possibilita definir a qualidade ambiental estabelecida inicialmente no projeto 
e organiza o empreendimento para que consiga obter o desempenho necessário em todas 
as fases do empreendimento, desde a concepção até entrega da obra (VALENTE, 2009). 

De acordo com a Fundação Vanzolini (2009) as etapas do SGE consistem em 
Comprometimento - do empreendedor e dos envolvidos no processo com o perfil de 
QAE desejado; implantação e funcionamento - da estrutura, competência, contratos, 
comunicação, planejamento, documentação para todas as etapas da obra; gestão do 
empreendimento- acompanhamento e análise, avaliação QAE e correções e por fim a etapa 
de aprendizagem – balanço do empreendimento.

O QAE é estruturado em um perfil para avaliar o desempenho arquitetônico e técnico 
da construção, do qual fazem parte: Requisitos e necessidades das partes interessadas; 
análise do local; política ambiental e desafios; exigências legais e regulamentares; opções 
funcionais e avaliação dos custos de investimentos. (VANZOLINI, 2009).

Segundo Miotto (2013) a certificação AQUA não admite níveis intermediários, sendo 
concebida ao empreendimento ou não. A QAE divide-se em quatorze categorias, agrupadas 
em quatro famílias (Quadro 2). Para obter o certificado, o empreendimento deve obter, no 
mínimo três categorias no nível excelente, e no máximo sete no nível bom. 

Quadro 02 – Categorias e Famílias do QAE

Família Categoria

• Relação do edifício com seu entorno
• Escolha integrada de produtos, sistemas e   
processos construtivos
• Canteiro de obras com baixo impacto 
ambiental

Local e Construção

• Gestão de energia
• Gestão de água 
• Gestão de resíduos de uso e operação do 
edifício
• Manutenção – permanência do 
desempenho ambiental

Gestão

• Conforto higrotérmico 
• Conforto acústico 
• Conforto visual 
• Conforto Olfativo 

Conforto

• Qualidade sanitária 
• Qualidade sanitária do ar
• Qualidade sanitária da água 

Saúde

Fonte: Adaptado de Miotto (2013)
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3.4. Comparação Entre os Selos LEED e AQUA

A comparação entre os dois selos, AQUA e LEED possibilitou identificar pontos em 
comum como a adesão voluntária e a abrangência que em ambos os casos envolve meio 
ambiente, conforto e saúde. As diferenças são encontradas nos quesitos de adequação aos 
critérios locais, que apenas o selo AQUA possui, e nas etapas da construção avaliadas, onde 
no LEED acontece somente na fase de concepção enquanto no AQUA há avaliação nas fases 
de programa, concepção e realização da obra (VALENTE, 2009).

O método de avaliação é outra diferença entre os dois selos, de acordo com Leite 
(2011) o LEED é baseado num sistema de pontos, o qual torna desnecessário atender a todos 
os requisitos para conseguir uma boa nota para ser certificado, ou seja, um critério pode 
ser bem pontuado e compensar outro quesito que obteve baixa pontuação. Já o Processo 
AQUA é baseado em desempenho sendo necessário atender a excelência em no mínimo 
três categorias no máximo sete categorias no nível bom, logo o empreendimento tem que 
apresentar real desempenho.

A comparação realizada por Duarte et. Al (2016) sobre as Certificações LEED e AQUA 
podem ser observadas no Quadro 3:

Quadro 03 – Comparação entre o selo LEED e AQUA

LEED AQUA

Relação do edifício com o seu entorno;

Conforto higrotérmico
Espaço sustentável

Gestão da água; Manutenção – 
permanência do desempenho ambientalEficiência no uso da água

Gestão de energia; Manutenção – 
permanência do desempenho ambientalEnergia e atmosfera

Escolha integrada de produtos, sistemas e 
processos construtivos; Gestão dos resíduos 
de uso e operação do edifício; Canteiro de 

obras com baixo impacto ambiental

Materiais e recursos

Conforto higrotérmico; Qualidade sanitária 
do ar; Conforto visualQualidade ambiental interna

Inovação e processos -

Conforto acústico-

Qualidade sanitária dos ambientes-

Créditos de prioridade regional -

Conforto olfativo-

Qualidade sanitária da água-

Fonte: Duarte et.al, 20016.
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4. CONCLUSÃO

Por meio da comparação entre os dois selos de certificação foi possível constatar 
que ambos são de adesão voluntária e trazem benefícios para o empreendedor, usuários e 
para o meio ambiente, tais como valorização do imóvel, redução dos gastos com energia e 
água, melhoria na qualidade de vida além de menor consumo de recursos naturais e baixa 
emissão atmosférica.

 Uma das diferenças encontradas foi na metodologia de avaliação, o selo LEED está 
dividido em sete categorias e se utiliza de pontuação para avaliar, enquanto o selo AQUA 
está estruturado em quatorze categorias e avalia o desempenho (Bom, Superior e Excelente). 
Outra diferença entre os dois é que as etapas de avaliação do AQUA ocorrem em todas as 
fases da obra (planejamento, concepção e execução), já o selo LEED é concedido somente 
após auditoria na obra finalizada.

A escolha do selo deve levar em consideração o tipo do empreendimento a que se 
deseja certificar, observando as condições locais, tendo em vista que embora o selo LEED 
atenda mais tipologias de edifícios (escritórios, comerciais, residenciais, lotes, bairros, escolas, 
etc.) o AQUA possui adequação dos quesitos de avaliação a realidade brasileira, cabendo ao 
empreendedor optar pela melhor alternativa.
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SOFTWARE ACADÊMICO PARA DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE 
RECALQUE NA ENGENHARIA 

Alexandre Rodrigues Chagas Silva17; André Luiz Justi18 e Paula Mayumi Saizaki19

Área de Concentração: Engenharia Civil
Grupo de Trabalho: Planejamento e controle em obras de engenharia

RESUMO
No presente projeto de iniciação científica foram utilizados os sistemas operacionais Linux 
Mint e Microsoft Windows 10, do editor de imagens GIMP, da linguagem de programação 
Object Pascal (pascal orientada a objetos) e do ambiente de desenvolvimento integrado 
Lazarus 1.6 para criar um software didático para dimensionamento de sistemas de recalque 
hidráulico, que não só respeita restrições indicadas na literatura para os cálculos presentes, 
mas também as mostra ao usuário, fornecendo um conjunto de ferramentas importantes 
para um bom dimensionamento. 
Palavras-chave: Hidráulica, Bombas, Perda de Carga.

ABSTRACT
This research project has made use of operating systems Linux Mint and Microsoft Windows 
10, the GIMP image editor, the Object Pascal programming language and Lazarus 1.6 
integrated development environment to create an educational software sizing of hydraulic 
booster systems, that not only respects restrictions indicated in the literature for the present 
calculations, but also shows the user, providing a number of important tools for a good 
design.
Key-words: Hydraulics, Pump, Head loss.

1. INTRODUÇÃO

Os avanços científicos e tecnológicos nas áreas de informática e Engenharia 
têm facilitado e automatizado tarefas que já foram manuais, e facilitado à resolução de 
problemas do meio agrícola, principalmente na criação de soluções acessíveis a pessoas que 
trabalham no campo. Dessa forma observa-se uma tendência de inserção da informática 
no meio agrícola e aumento nos investimentos ligados a ela (BORBA, 2004). De acordo com 
SANTOS, 2011, Lazarus é um ambiente de desenvolvimento de aplicativos que possui um 
conjunto abrangente de opções e configurações, que o desenvolvedor pode utilizar para 
criar sistemas intuitivos para o usuário final, podendo também dar dicas de como deve 
ser utilizado em cada parte da inserção dos dados no sistema alterando apenas as “hints” 
(propriedade responsável por mostrar dicas quando um determinado evento for cumprido).

17 Acadêmico do Curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná - e-mail: <alexandrerodrigues@
ufpr.br>.
18 Docente do Curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná -e-mail: <aljusti@ufpr.br>.
19 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá 
– e-mail: <paula.saizaki@gmail.com>.
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A ideia das dicas ou “hints” possibilita ainda a verificação de inúmeras condições 

simultâneas, que proporcionam correta utilização dos cálculos indicados na literatura, 
deixando assim para o usuário a tarefa de apenas inserir os dados requeridos para qualquer 
propósito pré-definido e indicado nos formulários, que são as páginas do programa. 

 O objetivo desse trabalho foi desenvolver um software didático, com uma interface 
simples, visando atender requisitos presentes na literatura, mostrando-os ao usuário além 
de servir  como ferramenta de estudos e realização de cálculos para o dimensionamento de 
sistemas de recalque hidráulico.

2. METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido na Universidade Federal do Paraná - UFPR, Campus 
Avançado em Jandaia do Sul em Linguagem Object Pascal com o ambiente de 
desenvolvimento integrado Lazarus, executado no sistema operacional Microsoft Windows 
8.1, foram utilizadas imagens tratadas no software de edição de imagens GIMP 2.8, no 
sistema operacional Linux Mint, assim como, componentes adicionais foram no próprio 
Lazarus, são eles: O LazReport (componente que permite a geração de relatórios em tempo 
de execução do software), PowerPDF (componente que permite a geração de relatórios em 
PDF). Para a construção do software de dimensionamento de sistemas de recalque, sistemas 
secundários foram desenvolvidos, e adicionados ao projeto.

Cita-se como parte crucial do programa a comunicação entre sistemas menores, 
que foram usados para gerar uma interface amigável, sem comprometer todas as regras e 
restrições das equações utilizadas e, além disso, permitem o acesso a dicas e ferramentas 
para auxiliar nas tomadas de decisões que são necessárias durante a sua execução.

O sistema principal, que realiza os cálculos, foi desenvolvido para seguir a sequência 
lógica das equações/dimensionamento, e para isso foram utilizadas variáveis em tempo de 
projeto para guardar dados até serem usados ou exibidos.

3. DESENVOLVIMENTO 

Na Página Inicial do software existem menus em sua parte superior esquerda, 
que fornece acesso a ferramentas de auxílio, na parte central foram usadas 3 imagens na 
sequência da esquerda para a direita, são elas: Logo da Universidade Federal do Paraná, 
logo do curso de Engenharia Agrícola e logo da Universidade Federal do Paraná compus 
avançado em Jandaia do Sul. Foi posicionado no centro o  um botão para “Iniciar”, e ao clicar 
neste botão, o sistema de dimensionamento de recalque hidráulico é iniciado, e todos os 
processos que culminam no relatório final gerado pelo programa, tem início.

Foram criados dois formulários idênticos, onde o resultado final tanto para tubulação 
de sucção quanto para a de recalque, é o regime de escoamento. Quando todos os espaços 
do formulário “regime de escoamento“ tenham sido preenchidos corretamente, é liberado o 
botão de “avançar”, dando acesso ao próximo formulário, que calcula as perdas de carga por 
três métodos diferentes, para as duas tubulações, na sequência, sucção e recalque. Ressalta-
se que apenas algumas verificações são feitas antes de ser criado o próximo formulário, 
referente às restrições indicadas por PORTO, 2006, para cálculo de perda de carga pela 
equação de Hazen-Williams.
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O terceiro formulário fornece a opções de escolher o material da tubulação e adicionar 
seu comprimento, feito isso, é preenchido automaticamente a rugosidade absoluta para 
a equação de Swamee-Jaim (Equação 1) realizando o cálculo do fator de atrito, usado na 
equação universal da perda de carga, Equação de Darcy-Weisbach,  (Equação 2); outros 
métodos disponíveis para cálculo da perda de carga são: o coeficiente de rugosidade para a 
Equação de Hazen-Willians (Equação 3) e o coeficiente de atrito para a equação de Flamant 
(Equação 4).

(1)

Onde:

 "Hf" - perda de Carga, em m;

" f"  - fator de atrito, adimensional;

"C"  - coeficiente de rugosidade, em m;

"v"  - velocidade, em m/s;

"g"  - aceleração da gravidade, em m.s-2;

"Q"  - vazão, em m³.s-1;

"D"  - diâmetro, em m;

"L" - comprimento da tubulação, em m;

"e"  - coeficiente de rugosidade, em m;

"b" - coeficiente de atrito, adimensional;

"Re"  - número de Reynolds, adimensional;

Pós-cálculo, o programa apresenta o valor da perda de carga para a tubulação 
de sucção e posteriormente recalque, permitindo a escolha de apenas uma das opções 
disponíveis a ser considerada nos cálculos subsequentes.
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 Foram criados dois formulários para calcular a perda de carga em peças especiais 
através do método dos coeficientes (Equação 5), em que o coeficiente K (um número 
adimensional obtido experimentalmente para cada peça e situação), a velocidade do fluido, 
a quantidade de peças e a aceleração da gravidade são utilizados para os cálculos. 

Onde:

HfLoc  - perda de carga localizada, em m;

"K" - Valor obtido experimentalmente, adimensional;

"g" - Aceleração da gravidade, em m/s²;

"n"  - Número de peças especiais iguais;

O cálculo do N.P.S.H (Net Positive Suction Head) disponível, que é a energia do 
líquido imediatamente antes do flange de sucção da bomba, que pode ser calculado por 
duas equações distintas caso a bomba esteja submersa (bomba afogada), Equação 7, 
caso não esteja (bomba não afogada), Equação 8, sendo precedido pela exibição da altura 
manométrica total, equação 6, e do resumo do sistema, conforme mostra a Figura 1:

(6)

(7)

(8)

Onde:

"Hmt"  – Altura manométrica total, em m;

"Hgs"  – Altura geométrica da tubulação de sucção, em m;

"Hgr"  – Altura geométrica da tubulação de recalque, em m;

"Hfs"  – Perda de carga na tubulação de sucção, em m;

"Hfr"  – Perda de carga na tubulação de recalque, em m;

"Hfr"  – Perda de carga na tubulação de recalque, em m;

"N.P.S." "H" _"D"  – Energia disponível, em m;

"Pa" – Pressão atmosférica por área da tubulação, em Kgf.m²;

"Pv" – Pressão do vapor d’água por área da tubulação, em Kgf.m²;
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"Y"  – Peso específico do líquido, em Kgf.m³;

"Z"  – Altura estática de sucção, em m;

"H" _"S1"  – Somatório de todas as perdas de carga até a entrada da bomba, em m

Figura 01: Formulário “Resumo do sistema e N.P.S.H”.

Na sequência de páginas do programa, a próxima é responsável pelos cálculos da 
potência hidráulica ou útil (potência que realmente é transmitida ao líquido, Equação 9) 
num primeiro momento, e logo após, a potência absorvida no eixo da bomba (potência 
hidráulica, acrescida das perdas mecânicas da bomba, Equação 10). Para que seja possível a 
realização desses cálculos o software resgata informações disponíveis na memória, acessíveis 
em formato de variáveis, e traduz em formato de texto, tanto a vazão, quanto a altura total 
de elevação, assim como, requisita a inserção da potência escolhida (em %) e converte todas 
as unidades dos dados necessários para garantir que o resultado final da potência absorvida 
no eixo da bomba seja exibido em cavalos.
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Onde:

"P" _"h"  -Potência hidráulica ou útil, em CV;

Pb- Potência absorvida no eixo da bomba, em CV;

"Q"  – Vazão, em m³. s-1 ;

H – Altura manométrica total, em m;

"N" _"h"  -Rendimento da bomba, adimensional;

Existe também, no formulário “potência da bomba”, a opção de selecionar o motor a 
elétrico, clicando no botão “elétrico”, nessa parte do software existem 3 opções para cálculo 
do custo anual de bombeamento (CAB), descrito nesse mesmo formulário em “informações 
gerais”. Na parte central inferior foi disponibilizado um gerador automático de relatórios, 
além da possibilidade de ser impresso; como forma de manter o arquivo do relatório, foi 
inserida uma opção para salvar em formado PDF (Portable Document Format), ou seja, 
formato de documento portátil. 

O cálculo do custo anual de bombeamento feito pelo software foi dividido em 3 
etapas, nas modalidades tarifárias convencional, verde e azul, e são feitas de acordo com a 
Equação 11, no qual ele é a soma do FAD (Faturamento anual de demanda), FAC (Faturamento 
Anual de Consumo) e AJA (Ajuste Anual, referente ao fator de deslocamento do sistema 
elétrico, cos (θ)), processados separadamente e depois unidos pelo programa. Essa equação 
é adaptada do comitê de distribuição de energia elétrica – CODI (1988) e foi descrita de 
forma visual no software dentro da página “modalidade tarifaria”, no botão central, superior 
“Informações gerais”.

“CAB=FAD+FAC+AJA”   

Onde:

CAB – Custo Anual de bombeamento, em R$;

FAD – Faturamento Anual de Demanda, em R$;

FAC – Faturamento Anual de Consumo, em R$;

AJA – Ajuste Anual, em R$;

                                                                                             

(11)
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4.CONCLUSÃO

Facilidade é a palavra de ordem quando se trata desse software, que mesmo  ainda 
em fase de testes, mostra-se  muito prático e  simples e  de se utilizar, realizando todas as 
operações necessárias para um resultado consistente ao final de todo o processo, dando ao 
utilizador a liberdade de escolha do método a ser utilizado para dar seguimento nos cálculos 
das perdas de carga nas tubulações e ainda apresentando  a comparação entre tais métodos. 
A maior vantagem observada, é em relação ao tempo necessário para se efetuar os cálculos, 
quando comparados ao tempo que uma pessoa normalmente levaria, além disso, todos os 
passos possuem verificações, para assegurar que os dados informados são coerentes e que 
as restrições impostas por cada equação estão sendo respeitadas, dando assim ganhos em 
tempo e consistência dos dados obtidos. Soma-se a isso, o   o fato da presença de dicas, 
“hints”, no auxílio em caso de dúvidas.de que ele apresenta dicas, ou “hints”, que auxiliam em 
caso de dúvidas, assim como, áreas de ajuda. Como um todo o software se apresenta como 
uma poderosa ferramenta, tanto para uso em sala de aula como para dimensionamentos de 
sistemas de tubulação.
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APLICAÇÃO DO MODELO DO CARTEIRO CHINÊS A UM ROTEIRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS E ENCOMENDAS - ESTUDO DE CASO

Paulo R. Martins20 e Lucas G. Oliveira da Silva21 

Área de Concentração: Engenharia de Produção
Grupo de Trabalho: Logística e Cadeia de Suplly Chain

RESUMO
A questão mais comum que preocupa distribuidores de produtos e fornecimento de algum 
serviço, é a escolha da rota mais otimizada. Utilizam-se como base, critérios como: distância 
da viagem, tempo médio de percurso, segurança e confiabilidade. Existem métodos que 
minimizam tempos de percurso (ou distância, ou custo) entre dois pontos quaisquer 
específicos ou entre pares de pontos em um grafo que representa uma rede de transporte.  
Dentre alguns se destacam: algoritimo de DIJKSTRA, menor caminho entre todos os pares 
de nós (Algoritimo de Floyd), árvore de cobertura mínima - (Minimum Spanning Tree) e 
problema do carteiro chinês (Chinese Postman Problem - CPP). Todos estes partem do 
estudo de grafos orientado e não orientado, estudados por Euler. Este estudo de caso foi 
desenvolvido em um circuito real de distribuição do ECT - Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos em Telêmaco Borba. O objetivo principal era comparar a rota real com o 
modelo teórico do problema do carteiro chinês. A aplicação não se utilizou de arquitetura 
tecnológica de computação. Resultados da utilização do modelo do problema do carteiro 
chinês mostrou-se eficaz para desenvolver aplicação e otimização e mesmo a melhoria do 
processo de distribuição de cartas e documentos entre outros produtos e serviços. Pois, 
constatou uma diferença substancial que poderia se estabelecer como economia de trajeto 
do carteiro.
Palavras chave: Distribuição, Carteiro chinês, Estudo de caso

ABSTRACT 
The most common issue that concerns products distributors and providing some service is 
to choose the most optimal route. In general are used as base criteria, such as distance of the 
trip, average travel time, safety and reliability. There are methods that minimize travel times 
(or distance, or cost) between any two specific points or between pairs of points in a graph 
representing a network of transportation. Stand out among some of Dijkstra’s algorithm, 
shortest path between all pairs of nodes (Algorithm Floyd), Minimum Spanning Tree and 
the Chinese Postman Problem - CPP. All start from the study of oriented and non-oriented 
graphs, studied by Euler. This case study was developed in a real circuit distribution of ECT 
- Brazilian Post and Telegraph on Telêmaco Borba. The main objective was to compare the 
actual route with the theoretical model of the Chinese Postman Problem. In this application 
was not used technological computing architecture. Results of the model of the Chinese 
postman problem proved effective to develop application optimization and even improving 
the distribution of letters and documents, and other products and services. Therefore found 
a substantial difference that might be established as a path postman economy.   
Key-words: Distribution, Chinese postman, Case study 
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1. INTRODUÇÃO

Segundo Cunha (2013), a questão mais comum que preocupa um motorista que deve 
dirigir de uma localidade a outra, ou mesmo um trecho de um ponto a outro é a escolha da 
rota mais otimizada. Dentre as alternativas de rotas disponíveis, uma é escolhida tomando 
por base um critério como distância da viagem, tempo médio de percurso, segurança e 
confiabilidade da rota e outros mais.

Existem eficientes métodos que minimizam tempos de percurso (ou distância, ou 
custo) entre dois pontos quaisquer específicos ou entre pares de pontos em um grafo que 
representa uma rede de transporte, confome salienta Cunha (2013).

De acordo com Sampaio (1998), a aplicabilidade dessas técnicas para o problema de 
motoristas, correios ou serviços de emergência, se faz necessária. Pois, a determinação dos 
caminhos mais curtos aparece constante e consistentemente como um subproblema de 
problemas em grafos mais complexos, dirigidos ou não.

Sampaio (1998) cita ainda:

... que um grande número de algoritmos tem sido proposto durante os 
anos para a resolução de problemas de menores caminhos. Entretanto, 
todos podem ser vistos como variações dos mesmos temas e, portanto, o 
algoritimo que será descrito nesse trabalho ilustra esse tema.  O algoritmo 
de Dijkstra, resolve o problema de menor caminho entre um dado nó e os 
outros demais, enquanto que  o algoritmo de Floyd, resolve problemas de 
menor caminho entre todos os pares de nós.

Este trabalho tem como objetivo principal aplicar um dos modelos de roteamento 
tradicionalmente utilizados o problema do carteiro chinês, em uma rota de distribuição real 
da Empresa de Correios e Telégrafos de Telêmaco Borba, procurando verificar na prática a  
consistência do modelo.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Algortimo de Dijkstra

A necessidade mais comum em problemas de grafos é localizar os menores 
caminhos entre um nó fonte dado e os outros nós de um grafo. “Podemos citar o exemplo 
de uma empresa de ônibus interurbanos que faz diversos trajetos, tais como Fortaleza - 
Belém, Fortaleza - Porto Alegre, Fortaleza - São Paulo e Fortaleza - Salvador. Como podemos 
observar, o nó fonte neste caso é a cidade de Fortaleza.” (SAMPAIO, 1998)

2.2. Menor Caminho entre Todos os Pares de Nós (Algoritmo De Floyd)

É muito comum ser necessário definir o menor caminho entre todos os pares de nós 
de um grafo. Como exemplo pode-se citar a preparação de tabelas indicando distâncias 
entre todas as cidades em mapas rodoviários de estados ou regiões, ou obter o menor 
caminho que parta de um nó dado, passe por alguns nós intermediários dados em ordem de 
prioridade e chegue a um nó final.  Este modelo possui muitas aplicações, como por exemplo 
a entrega de encomendas em hora marcada por empresas distribuidoras (de refrigerantes 
ou etc..). 
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2.3. Árvore de Cobertura Mínima - (Minimum Spanning Tree)
 

Sampaio (1998), mostra que o Problema da Spanning Tree mínima é encontrar 
uma entre todas as possíveis spannings trees de um grafo G(N, A) com soma total de 
comprimentos de arcos mínima. Se o número de nós do conjunto N é n, todas as spannings 
trees de G conterão n-1 arcos. 

Este problema aparece, por exemplo, no seguinte contexto: é dado um mapa de 
n cidades rurais com uma matriz listando as distâncias euclidianas entre todos os pares 
possíveis de cidades e deseja-se obter o menor comprimento de rodovias necessárias para 
unir todas elas. Outro contexto importante seria para auxiliar na decisão de onde se localizar 
postos de emergência ou delegacias de polícia em uma cidade, por exemplo. 

Além de aplicações como estas, a solução desse problema é de grande utilidade para 
a solução de problemas combinatoriais em grafos mais complexos, tais como o do caixeiro 
viajante (Traveling Salesman Problem). É, portanto de enorme importância o seu estudo, 
solução e melhorias. 

2.4.  Problema do  Carteiro Chinês  (Chinese Postman Problem - CPP)

Considere o caso de um carteiro responsável pela correspondência em uma área 
mostrada pelo grafo abaixo: 

Figura 01: Área da cidade de responsabilidade do carteiro 

Fonte: Estudo de Implementação de algoritmos de roteamento  - Trabalho de Graduação - CTA - Instituto 
Tecnologia Aeronáutica - 1998.
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O carteiro deverá sempre iniciar sua rota de entrega no nó A onde está localizado o 
Correio, deverá passar por todas as ruas (arcos) de sua área e retornar ao nó A. 

A questão mais natural a se perguntar é: a fim de minimizar a distância total que o 
carteiro percorre como deverá ser a sua rota de forma que ele passe por todas as ruas ao 
menos uma vez? 

Essa questão é conhecida como o Chinese Postman Problem, nome derivado do fato 
de ter sido no jornal Chinese Mathematics em 1952 a primeira vez em que esse problema 
foi discutido. 

Sampaio (1998), destaca que  a história começou no século XVIII,  na cidade russa de 
Königsberg (hoje Kaliningrad). Precisam realizar um desfile que pudesse passar pelas sete 
(7) pontes sobre o rio Prevel apenas uma vez e deram o problema para o matemático suíço 
Leonhard Euler resolver.
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2.5. Teoria dos Grafos

Boaventura (1996), define um GRAFO como é uma entidade Grafo (Nós, Arestas), 
composto de um conjunto finito N de nós e um conjunto finito A de arcos/arestas os quais 
interligam nós. Um arco conectando nós i e j pertencentes a N será denotado (i,j). 

Um grafo é não-orientado quando os arcos não possuem uma orientação (direção) 
específica.  Quaisquer dois nós conectados por um arco ou quaisquer dois arcos conectados 
por um nó são chamados adjacentes. 

Um caminho em um grafo não orientado é uma seqüência de arcos, onde o nó final 
de um arco é o nó inicial do próximo. Em um grafo orientado, os caminhos também são 
orientados, com arcos adjacentes simultaneamente chegando e saindo dos nós. 

Cardoso (2004/2005), lembra que um ciclo é chamado euleriano quando passa 
exatamente uma vez sobre todos os arcos de um grafo. Obviamente pela própria definição 
de ciclo. Começando e terminando no mesmo nó. Um caminho ligando dois nós é chamado 
euleriano quando passa exatamente uma vez sobre todos os nós de um grafo, onde os nós 
terminais são diferentes. 

Pelo Teorema de Euler, um grafo G conexo possui (a) um Ciclo Euleriano, se e somente 
se G contém exatamente zero (0) nós de Grau Ímpar, e (b) um Caminho Euleriano se e 
somente se G contém exatamente dois (2) nós de Grau Ímpar e estes são seus nós terminais. 

O (rótulo) de um nó é um valor alfanumérico ou nome associado a um nó, por 
exemplo, o nome de uma cidade, com o objetivo de caracterizar o nó de forma apropriada.

O carteiro deverá sempre iniciar sua rota de entrega no nó A onde está localizado 
Correio e deverá passar por todas as ruas (arcos) de sua área e retornar ao nó A. A questão 
mais natural a se perguntar é: a fim de minimizar a distância total que o carteiro percorre 
como deverá ser a sua rota de forma que ele passe por todas as ruas ao menos uma vez.

Figura 02: As sete pontes de Königsberg

Fonte: Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA - Departamento de Ciência da Computação – IEC Relatório 
Final de  Trabalho de Graduação 
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Euler provou em 1736 que não existe solução para esse problema. Ele também obteve 
alguns resultados gerais que possibilitaram a motivação para as soluções do problema de 
carteiro chinês. Um deles bastante importante nos diz que o número de nós de grau ímpar 
de um gráfico não orientado G é sempre par; visto que a soma dos graus de todos os nós em 
G é um número par; pois cada arco é incidente em nós.

Outro resultado bastante importante, o Teorema de Euler nos diz que para o carteiro 
efetuar um “Ciclo Euleriano”, devem existir zero nós de grau ímpar no grafo. Em outras 
palavras, se quisermos realizar um ciclo euleriano em um grafo qualquer. Este deverá ser 
modificado de modo a tornar de grau par todos os seus nós de grau ímpar, mantendo a 
estrutura, CARDOSO (2004/2005).

2.6. Sequência Básica do Modelo

Rosseti, et al. (2010/2011) definiram um roteiro que mostra a construção e aplicação 
do roteiro do problema carteiro chinês. Considere um grafo G(N, A), figura 3. Onde N é o 
número de nós. M é o número de nós ímpares e as arestas são consideradas as interligações, 
que representam o trajeto.

Por exemplo, para o grafo da figura 3, N={A,B,C,D,E}, M={A,B, C e E}.

Figura 03: Indicação de nós pares e ímpares e arestas

Nós - esquinas/cruzamentos

Arestas - rua

2
44

11
7 7

5

Definimos a distância de um par de nós, de um grafo conexo não-orientado, não 
necessariamente interligados por um arco, como sendo o comprimento do menor caminho 
entre os nós desse par. No grafo da figura 4, por exemplo, a distância do par [A e C] eqüivale 
a 1 unidade.  Com essas observações podemos enumerar os passos para a solução do 
problema do carteiro chinês:

PASSO 01: Seja M o conjunto de todos os nós de grau ímpar de G(N,A). Digamos que exis-
tam m deles. 

Figura 04: Definição do menor caminho entre dois pares de nós 
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2
44

11
7 7

5

N - número de nós

m - número de nós de grau

PASSO 02: Encontre a combinação de pares perfeitos (pairwise matching) de nós de M cuja 
soma de sua distãncias é mínima. 

PASSO 03: Encontre os arcos dos menores caminhos entre os dois nós que compõem cada 
um para de nós. Veja que a menor distância entre A e B é 2 unidades, passando por  C. Da 
mesma forma a menor distância entre B e D é cinco passando por C. E assim sucessivamente 
para cada par de nós.

Figura 05 - Análise do emparelhamento perfeito entre nós

2
44

11
7 7

5

N - número de nós

m - número de nós de grau impar

Tabela 01 - Indicação do emparelhamento perfeito do grafo da figura 5

PASSO 4: Para cada um dos pares obtidos em passo 2, adicione ao grafo G(N,A) os arcos 
obtidos no passo 3 de menores distãncias.  O novo grafo obtido G1(N, A1); contém agora 
somente nós de grau pares. 
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Figura 06 - Indicação de pseudo arestas entre pares de nós de menor distância
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Pseudo arestas
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Pseudo arestas

PASSO 5: Encontre um Ciclo Euleriano sobre G1(N, A1). Esse ciclo obtido é a solução ótima 
para o problema do carteiro chinês no grafo original G(N, A). O que é fundamental para 
geração de um Circuito de Euler que permite resolver o problema do carteiro chinês.

Figura 07 - Encontro do circuto Euleriano

Observe a execução desses passos para o grafo abaixo. 

PASSO 6: Encontra-se o ciclo euleriano. Para isso precisa-se de um nó inicial. Suponha-se que 
seja o nó A. Assim, o carteiro faz, por exemplo, o percurso ABCACBECDEDA. Portanto, ele 
percorre todos os arcos ao menos uma vez.

Figura 08 - Indicação do circutio do menor rota para o carteiro chinês
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3. METODOLOGIA

Quanto à natureza – a pesquisa será aplicada, com finalidades imediatas de gerar 
melhoria em processos de distribuição de cartas e documentos. Quanto aos objetivos 
– pesquisa é explicativa, pois irá Identificar fatores que contribuem para ocorrência de 
fenômenos, aprofundar o conhecimento da realidade, explicar a razão, e o porquê das coisas.

Quanto ao procedimento da pesquisa é revisão bibliográfica, pois visa levantar 
e entender a forma como esse assunto foi abordado em outros processos. Experimental 
porque irá após entender o modelo teórico básico, um processo experimental poderá ser 
aplicado na pratica os objetivos de verificar a consistência do processo.

Quanto à análise dos dados; será qualitativa; em função da revisão de conceitos e teoria 
do assunto; através de organização, compreensão, descrição e interpretação da informação. 
Sendo que será utilizado como base conceitual, os estudos  Eulerianos de Grafos, e aplicação 
do Problema do Carteiro Chinês (Chinese Postman Problem). Bem como, quantitativamente 
uma comparação direta para analisar se o modelo proposto tem vantagens em relação ao 
circuito atual praticado pelo carteiro, quanto á distâncias percorridas.

3.1. O Caso - Aplicação do Modelo em um Circuito de Distribuição em Telêmaco Borba

PASSO 1 - O circuito da Fig-9 corresponde a um trecho de distribuição de cartas encomendas, 
saindo do ponto A, sede do ECT. As áreas mais hachuradas corresponde às ruas que o carteiro 
deve percorrer.

Figura 09 - Localização real de um circuito de ruas distribuição da cidade de Telêmaco Borba 
- Escala 1:100 m

Conforme definido pelo método de aplicação do (Chinese Postman Problem - CPP), 
foram localizados o nós (esquinas e/ou intersecções de ruas), na sequência alfa numérico 
bem como as arestas (ruas e avenidas) com as respectivas distâncias.  Esta figura se caracteriza 
como um gráfico Não Euleriano, pois tem inúmeros nós impares.  
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Figura 10 -  Estruturação de nós e arestas do circuito de uma rota real do carteiro - Escala - 
1:100 m

PASSO 2 e 3 - Seguindo o modelo,  e de transformação de uma grafo Não Euleriano para 
Euleriano, estabelece-se a correlação de todos os nós a partir do ponto de partida do CDE 
(Centro de Distribuição de Documentos e Encomendas) letra A, com todas as possibilidades 
de emparelhamento perfeito de nós. Após, correlação entre as arestas, foram definidas as de 
menores  distâncias; conforme indicado na figura abaixo; células em azul.

Tabela 2 - Emparelhamento perfeito de nós - definição das menores distâncias  - Escala - 
1:100 m
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Os pontos de menores distâncias são aqueles em que deverão ser definidas as 
"pseudo arestas"; o que significa para todos os efeitos que esta aresta a de menor distância. 
Sendo as ruas que serão repetidas pelo carteiro. Após, serem estruturadas as “pseudo 
arestas", fica-se com o um circuito de Euler, que estabelece um grafo de zero número de nós 
impares. Este roteiro é um circuito euleriano, caracterizando como a menor distância para o 
trajeto para o carteiro. 

Figura 11 - Emparelhamento perfeito de nós - definição das menores distâncias entre nós 
impares - Escala - 1:100 m

PASSO 4 - São indicadas as "pseudo arestas", considerando o emparelhamento perfeito dos 
menores caminhos, transformando o grafo de Caminho de Euler em um Circuito de Euler. 
Eliminando todos os nós impares e indicando os trajetos que deverão ser repetidos, pois são 
os de menor percurso.  

Figura 12 - Emparelhamento perfeito de nós - definição das menores distâncias entre nós 
impares - Escala - 1:100 m
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PASSO 5 e 6 - Pode definir a sequência da rota do carteiro através do seguinte roteiro:

Rota 1 -  realizada de manhã - ABCDEFGHDCIJBJKLA
Rota 2 -  realizada pela tarde - ALKQPOLHNMRSVUA1C1VZTSNOTPDIZDIPEIQKF1E1FIGILA

Enquanto o circuito abaixo da figura 13, representa a rota seguida pelo carteiro na 
prática tem um número de 15 "pseudo arestas"; comparativamente com a rota acima, figura 
12 circuito analisado com aplicação do modelo são nove (9) "pseudos arestas". Considere-se 
ainda que em algumas arestas as distâncias percorridas sejam maiores, tais como a sequência 
U - V e V - Z, figura 13 abaixo. 

Figura 13 -  Circuito realizado pelos carteiros do ECT - Escala - 1:100 m

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma quantitativa, a circuito utilizado pela entidade de distribuição somou 2550 
(Figura 13) metros; enquanto o estruturado pelo método do carteiro chinês mostrou 1970 
metros (Figura 12). Uma diferença de 580 metros por circuito por dia. Se projetarmos para o 
mês seria 13.920 m ou 13,9 Km. Se o novo roteiro for colocado em prática representaria uma 
redução de 22,74% do espaço percorrido pelo carteiro ao longo da atividade.

Deduz-se na prática que o modelo euleriano, tem uma aplicação básica simplificada 
e eficaz. Constatou-se isto, porque mesmo sem nenhuma interação tecnológica (uso de 
computador/programa) os resultados foram consistentes. Considera-se que se um algoritmo 
computacional fosse utilizado, poderia melhorar significativamente o desempenho da 
aplicação; pois existem oportunidades de análises de rotas mais complexas e com restrições 
de ordem direcionais.
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A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE NEGÓCIOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NAS 

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICAS

Expediterson Braz Marques22  

Área de Concentração: Engenharia de Produção
Grupo de Trabalho: Gestão estratégica e organizacional

RESUMO
Este trabalho pretende conduzir uma reflexão sobre a importância da ferramenta de gestão, 
Plano de Negócios, no desenvolvimento de inovações tecnológicas nas empresas de 
base tecnológica, tendo em vista a importância destas organizações no desenvolvimento 
do país. Na introdução, são apresentadas algumas das principais variáveis do cenário da 
economia internacional, apontando algumas iniciativas do Estado Brasileiro para o fomento 
às inovações tecnológicas. Na seção 2 é analisado o Plano de Negócios, com suas principais 
áreas de planejamento, com o intuito de desenvolver inovações tecnológicas nas empresas. 
A seção 3 trata da definição e importância das inovações tecnológicas para as organizações. 
Na seção 4 define empresa de base tecnológica descrevendo sua importância para a 
economia nacional. Finalmente, na seção 6, concluem-se as questões relativas à importância 
do plano de negócios para as empresas no desenvolvimento de inovações tecnológicas para 
o fortalecimento da economia do país.
Palavras-chave: Plano de Negócios, Inovação tecnológica, Empresa de Base Tecnológica

ABSTRACT
This work intends to lead a reflection on the importance of management tool, the Business 
Plan, the development of technological innovations in technology-based companies, given 
the importance of these organizations in the development of the country. In the introduction, 
they are some of the main variables of the scenario of the international economy, pointing 
out some Brazilian state initiatives for the promotion of technological innovations. Section 2 
analyzes the Business Plan, with its main areas of planning, in order to develop technological 
innovation in companies. Section 3 deals with the definition and importance of technological 
innovation for organizations. Section 4 defines technological company describing its 
importance to the national economy. Finally, in section 6, to conclude the issues regarding 
the importance of the business plan for companies in the development of technological 
innovations for strengthening the country’s economy.
Key-words: Business Plan, Technological innovation, Technology Based Company.
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1. INTRODUÇÃO

A globalização da economia aliada ao desenvolvimento tecnológico acelerado 
desencadeou um processo de acirrada competição entre as empresas em nível mundial. 
Frente a um futuro incerto e recursos escassos, a busca pela sobrevivência e por novos 
mercados forçam as empresas a profissionalizarem cada vez mais a sua gestão e alicerçarem 
sua plataforma de atuação no conhecimento.

A geração e difusão de conhecimentos, bem como as inovações tecnológicas são 
ferramentas de desenvolvimento de muitas nações que, quando atingidas, se revertem em 
qualidade de vida e domínio político-comercial no contexto cada vez mais globalizado. 

Atualmente, o conhecimento é essencial ao desenvolvimento de qualquer nação, 
como se verifica: “O conhecimento, em todas as suas formas, desempenha hoje um papel 
crucial em processos econômicos. As nações que desenvolvem e gerenciam efetivamente 
seus ativos de conhecimento têm melhor desempenho que as outras”. (Manual de Oslo, 
2004)

Se por um lado, o Brasil vem aumentando sua participação em trabalhos científicos 
internacionais na proporção de 500% nas duas últimas décadas, por outro lado o potencial 
em processo de inovação ainda é pouco explorado (Rezende e Tafner, 2005). Basicamente 
as pesquisas realizadas não estão voltadas para as demandas de mercado onde se pode 
avaliar pela baixa concessão de patentes em relação a outros países que já assimilaram esta 
concepção.

Na busca da reversão deste quadro, o país vem desenvolvendo uma série de 
mecanismos de fomento à inovação, como: a Lei de Inovação; a Lei do Bem; a criação da 
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e as chamadas de Subvenção 
Econômica promovidas pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), que estão 
direcionadas diretamente ao setor produtivo.

Uma das formas de se aplicar este potencial de geração de conhecimento é o 
incentivo à criação de Empresas de Base Tecnológica (EBT) a partir de pesquisa aplicada 
nas Instituições Científicas Tecnológicas (ICT's). Estas empresas necessitam de um amplo 
e profundo conhecimento em pesquisa e tem desta forma, seu maior bem aplicado na 
intensiva quantidade de informações e também no desenvolvimento de tecnologias de 
ponta.

O desenvolvimento de inovações tecnológicas por estas empresas é um processo 
que deve ser muito bem planejado e coerente com as demandas de mercado, para que os 
investimentos tenham o retorno esperado.

Desta forma para as EBT´s vencerem esses desafios se faz necessário à organização 
racional dos recursos envolvidos, sejam eles humanos, tecnológicos, financeiros, logísticos, 
etc. Este processo necessariamente é elaborado pela equipe gerencial da empresa, onde 
será utilizada a ferramenta de gestão Plano de Negócios.

2. METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho foi elaborada uma revisão de literatura.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. IV  Engenharia de Produção



76

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Plano de Negócio

O planejamento é o processo de tomada antecipada de decisão, que define o que e 
como fazer, antes que se requeira uma ação. O planejamento se baseia na crença de que o 
futuro pode ser melhorado por uma ação ativa no presente (Machline e colaboradores, 2003). 
Ele não apenas aumenta o índice de sucesso do negócio, mas também afeta positivamente 
o seu nível de desempenho (Rue e Ibrahim, 1998).

Segundo Cobra (2005), planejar não consiste numa ação esporádica, deve ser 
exercida diariamente e para que isto ocorra, deve-se ter um comprometimento de todos 
que estão envolvidos no plano organizacional. O planejamento deve contribuir nas áreas 
relacionadas com a comercialização, financeiro, organização, recursos humanos e produção. 
(Mount, 1990).

O sucesso no desempenho das empresas start-up de tecnologia são influenciadas 
por fatores internos e externos. Como fatores internos têm-se a orientação empreendedora, 
capacidade tecnológica, recursos financeiros investidos durante o período de desenvolvimento 
da empresa. Como fatores externos têm-se: redes de contatos, relacionamentos unilaterais, 
relacionamentos bilaterais. (Lee e colaboradores, 2001) 

O Plano de Negócio é um documento escrito. Neste documento deve estar contida 
a caracterização do negócio, sua forma de operar, suas estratégias, suas estratégias para 
conquistar uma fatia do mercado (Juliani, 2005). Pode ser elaborado e utilizado tanto para 
empresas nascentes como para empresas maduras.

O plano ajudará a empresa a alcançar as metas de produtividade e aumentar o 
desempenho financeiro. Deve-se saber que a organização da empresa é fator facilitador para 
se atingir as perspectivas em longo prazo. (Mount, 1990) Para sua elaboração não existe uma 
estrutura padrão, porém, algumas informações são indispensáveis: capa, sumário, sumário 
executivo, planejamento estratégico do negócio, descrição da empresa, produtos e serviços, 
plano operacional, plano de recursos humanos, análise de mercado, plano de marketing, 
plano financeiro e anexos. (Dornelas, 2000)

Todo plano de negócios deve ser elaborado e utilizado seguindo algumas regras 
básicas. Estas regras não são estáticas e permitem ao empreendedor utilizar sua capacidade 
criativa ou o bom senso. Isto permite salientar de forma clara, um ou outro aspecto, que mais 
interessa ao público-alvo do plano de negócios em questão. (Dornelas, 2000)

O processo de pré-incubação visa estimular a coleta e análise dessas informações, 
aprofundando progressivamente o conhecimento das tecnologias, produtos e mercados e 
capacitando a equipe na elaboração de seu próprio Plano de Negócio. (Phaal e colaboradores, 
2004)

No caso de empresas novas, os agentes externos esperam que essas organizações 
escrevam seus planos de negócios. Embora empresas tradicionais também precisem 
elaborar seu plano de negócio, para as novas empresas a elaboração deste documento 
é indispensável, pois estas estão mais sujeitas as forças do mercado. Outro ponto a ser 
abordado com importância em se escrever seu plano de negócio, é a questão da própria 
existência de uma nova organização, tendo em vista que esta não tem ainda o acesso às 
redes sociais, e assim têm uma necessidade maior de se provar a fim ganhar legitimidade. 
(HONIG, 2004)
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Para o desenvolvimento do plano de negócios, algumas áreas da organização 
merecem a atenção especial da gerência na hora do planejamento, devido sua importância 
na dinâmica da organização, tendo em vista o desenvolvimento de inovações tecnológicas. 
Estas áreas são os recursos humanos, marketing, finanças e pesquisa e desenvolvimento, 
que serão abordadas a seguir.

3.1.1. Recursos humanos

Os recursos humanos são tratados dentro do plano de negócios. Nele é descrita 
a equipe e nesta descrição, se faz menção aos planos de desenvolvimento e treinamento 
de pessoal, que por sua vez se correlacionam entre si. (Dornelas, 2002) A participação de 
toda a equipe gerencial é fundamental, pois cada um dentro da sua área de atuação pode 
contribuir significativamente para o plano. (Schneider, 2002)

As empresas nascentes de base tecnológicas inovadoras em produto e processo, 
geralmente originam-se fruto da pesquisa aplicada, onde o empreendedor fundador tem 
um profundo conhecimento na área tecnológica e visão intuitiva do mercado, o que faz 
necessária a elaboração do plano de negócios.

Cada vez mais as universidades atuam junto à comunidade na busca do 
desenvolvimento econômico e social. Dentro desta dinâmica, uma das implicações está no 
surgimento cada vez mais frequente de empreendedores de origem acadêmica (professores, 
pesquisadores e alunos). (Etzkowitz, 2006)

O empreendedorismo tecnológico envolve a geração de idéias e o lançamento de 
empresas sustentadas por produtos de base tecnológica e vem sendo apontado como forte 
tendência para as próximas décadas. (Ndonzuau, 2002)

É evidente que a interferência de fatores como a necessidade imediata de mercado ou 
a solicitação prévia de algum cliente, aqui chamado de articulação, alimentam as atividades 
dos recursos humanos podendo acelerar o seu desenvolvimento do empreendimento.
(Meyer e Roberts, 1998)

3.1.2. Marketing

Para se atingir o sucesso de um empreendimento é necessário antes de qualquer 
coisa delimitar os ambientes que poderão interferir diante do processo. O ambiente pode 
ser subdividido em macro ambiente e micro ambiente. As forças que interferem, no macro 
ambiente podem ser as demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas, legais, sociais e 
culturais. Já no micro ambiente, deve-se dar importância aos clientes, concorrentes, canais 
de distribuição e fornecedores. Porém, o conjunto dessas condições ambiental pode afetar 
a habilidade de obter lucro. Tem-se então o marketing como ferramenta de monitoramento 
dessas condições. (Kotler, 1998).

O marketing se faz tão presente no processo empresarial que não pode ser 
considerado uma função separada. O marketing é o processo que deve ser analisado sob 
o ponto de vista do consumidor. O sucesso empresarial não é ditado pelo fabricante, mas 
pelo consumidor. (Kotler e Armstrong, 2003). Assim, o marketing atende um processo social 
por meio do qual as pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e do que 
desejam com a criação.

Estabelece aí a oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. 
(Kotler, 2003). Cabe ainda destacar que a transferência da tecnologia dos laboratórios ao 
mercado é uma importante atividade do marketing. Essa transferência nem sempre segue 
as regras pré-estabelecidas do processo estruturado. (Markham, 2002)
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3.1.3. Finanças

A seção de finanças deve apresentar de forma numérica todas as ações planejadas 
para a empresa e suas comprovações. Isto se dá através de projeções futuras quando 
necessita de capital, quantificando-o e definindo claramente a finalidade a que se destina 
para que se possa atingir o pleno sucesso do negócio. (Dornelas, 2000)

Quando analisadas sob o ponto de vista de Plano de Negócio, as finanças podem 
estar incorporadas dentro do planejamento do ciclo de vida do primeiro produto, dentro 
dos contextos externos (o mercado) e dos contextos internos (poder organizacional da 
empresa). As ferramentas de planejamento financeiro são utilizadas para atestar a viabilidade 
ou não do negócio. As referidas ferramentas devem ser acompanhadas de um certo nível de 
certeza além de uma disposição lógica de informações que venham a facilitar a avaliação 
dos negócios por possíveis investidores.(Cheng, 2013)

3.2. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

A Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é uma atividade realizada com o objetivo de 
produzir novos conhecimentos geralmente envolvendo a experimentação. Na maior parte 
das vezes é utilizada para designar as atividades que poderiam ser denominadas de censo, 
levantamento de dados ou coleta de informações. (Longo, 1996)

As motivações para investimentos em inovação atualmente estão muito mais no 
market pull que visa o atendimento às necessidades do mercado do que no technology 
push que tem como finalidade o desenvolvimento de produtos em função dos avanços 
tecnológicos. (Cheng, 2013). Para as EBT’s no entanto, a literatura aponta que o equilíbrio 
entre o market pull e o technology push é a melhor solução. (Cheng, 2013)

A capacidade tecnológica pode ser uma das vantagens na competitividade entre 
as empresas. Exemplo disto é o depósito de patentes que garantem a proteção da Lei na 
inovação do conhecimento tecnológico e das habilidades distintas ao negócio.(Dornelas,  
2002)

3.3. Inovação Tecnológica

É descrito por Schumpeter: “inovações radicais provocam grandes mudanças no 
mundo, enquanto inovações ‘incrementais’ preenchem continuamente o processo de 
mudança”, ou seja, qualquer inovação provoca mudança em toda comunidade envolvida. 
Estas mudanças podem ser traduzidas em novos conceitos ou nova forma do consumidor 
aderir aos novos produtos e processos

Para Reis (2003) inovação tecnológica é a introdução no mercado, com êxito, de 
novos produtos ou tecnologias no processo de produção ou nas próprias organizações, 
esta inovação é classificada por este autor em incremental quando ela apresenta mudanças 
técnicas menores surgidas da acumulação de experiências, já a inovação radical diz respeito 
a alterações profundas de conhecimentos aplicados que originam produtos e processos 
inteiramente novos ou com atributos substancialmente diferentes da versão anterior.

As Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) referem-se à criação do 
novo ou que agreguem substanciais melhorias tecnológicas nos produtos e processos já 
existentes. (Manual de Oslo, 2004). É grande a probabilidade que as TPP estejam relacionadas 
a uma ou mais das seguintes alternativas: investimento de capital de risco, infra-estrutura 
de alta tecnologia, idéias criativas ou ainda cultura empreendedora focada na paixão pelo 
negócio. (Markham, 2002)
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Segundo DAHAB (2007) a “inovação tecnológica é a incorporação de novos 
conhecimentos tecnológicos às atividades produtivas. É a invenção sendo aplicada 
efetivamente na prática. A inovação pode referir-se a produtos e processos produtivos. No 
primeiro caso, trata-se da introdução de novos produtos no mercado, ou de alterações em 
produtos conhecidos, a partir de um avanço no conhecimento tecnológico. A inovação do 
processo é a introdução de novos processos produtivos, bem como de aperfeiçoamento 
em processos existentes, para modificar as condições de operação de unidades produtivas 
instaladas”.

Drucker (1985) define inovação como o meio pelo qual o empreendedor cria novos 
recursos produtores de riqueza ou canaliza recursos existentes com melhor potencial para 
criação de riqueza.

Para Lima (2004), a inovação tecnológica é um processo dinâmico no qual 
todos os envolvidos (pesquisadores, engenheiros, produtores, etc.) aprendem e através 
das experiências, introduzem modificações em produtos e processos, numa contínua 
aprendizagem em toda a complexidade do sistema de inovação.

A criação de uma inovação e a sua disseminação junto ao mercado demanda esforços 
e recursos que se não bem articulados acabam por desperdiçar uma grande oportunidade 
de, num primeiro momento alavancar as vendas e, na seqüência, propiciar o crescimento 
e o desenvolvimento de empresas de base tecnológica através da capitalização sobre uma 
janela de oportunidade. (PERUSSI, 2003) 

Dornelas (2000) ressalta a importância do planejamento para se colocar a inovação 
no mercado, pois para um bom desenvolvimento da área de inovação, ao empreender o 
negócio devemos ter muito cuidado na hora de colocar o produto no mercado. Onde é de 
muita importância a análise do mercado, a percepção desta oportunidade de negócios e a 
criação de uma nova empresa em torno do objetivo de capitalizar sobre a oportunidade, 
desenvolvendo um bom Plano de Negócios.

3.4. Empresa de Base Tecnológica

As profundas transformações no contexto econômico internacional têm provocado 
mudanças não menos significativas na dinâmica empresarial. A inovação tecnológica surge 
como variável decisiva para alcançar e sustentar vantagens competitivas de empresas, 
setores e espaços econômicos, passando a ser elemento chave da competitividade nacional 
e internacional (PORTER, 1990).

Estão entre as empresas de base tecnológicas aquelas que a tecnologia agregada 
ao produto tem um peso maior do que o custo da matéria-prima neles incorporada, as que 
investem constantemente em pesquisa e desenvolvimento, buscando sempre a atualização 
ou inovação, e as que possuem colaboradores com alta capacitação técnica. Entre as 
empresas incubadas podemos citar experiências em vários setores; telecomunicações, 
eletrônica, informática, mecânica de precisão, biotecnologia, química, etc. (CAJUEIRO, 2012)

A criação de empresas de base tecnológica constitui uma forma eficiente de 
valorizar as tecnologias disponíveis nos centros de produção de conhecimento, como as 
universidades. Além disso, gera produtos novos ou inovadores para substituir artigos 
importados, dinamizando a indústria nacional e até mesmo permitindo a competição em 
mercados externos. (MARCOVITCH, 2002).
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Corroborando com esta afirmação Santos (1984), afirma que a dimensão das 
dificuldades de criação de empresas em setores de tecnologia avançada são maiores devido 
ao obsoletismo acelerado dos produtos, exigindo das novas empresas investimentos 
contínuos no esforço de pesquisa para conservar seu grau de competitividade face aos 
concorrentes.

Um passo importante foi dado nessa direção, com a Lei de Inovação. Entretanto é 
necessário que as universidades desenvolvam reflexões que subsidiem a elaboração de 
políticas internas sobre a criação de spin-offs, de forma que esse processo ocorra de forma 
saudável, respeitando os objetivos e a natureza das universidades. (COSTA, 2005)

Sánchez & Pérez (2000) defendem que os spin-offs de universidades desempenham 
um papel muito importante na rede de inovação. Para os autores, a maioria dos spin-offs 
acadêmicos surge para materializar, aplicar, difundir ou aproveitar os resultados de um 
projeto de pesquisa ou do conhecimento tecnológico acumulado na atividade de pesquisa 
do pessoal universitário.

Nos últimos anos, as instituições acadêmicas têm sido associadas ao crescimento 
das empresas e indústrias de alta tecnologia. Uma das mais importantes contribuições das 
universidades são as empresas spin-offs. (UPSTILL & SYMINGTON, 2002)

É importante ressaltar que o processo de formação de spin-offs só alcançará êxito no 
Brasil quando houver uma maior integração entre a universidade, o governo e as empresas. 
Além disso, faz-se necessário que a universidade prepare seus alunos a tornarem-se 
empreendedores por meio de disciplinas que os capacitem para isto. (COSTA, 2005).

4. CONCLUSÃO

As empresas de base tecnológicas têm uma grande importância na economia 
internacional, onde as nações procuram fomentar a inovação tecnológica. Os incentivos 
governamentais à inovação são fundamentais para o desenvolvimento de novos produtos 
e processos, nos aspectos externos às empresas, mas existem fatores internos nestas 
organizações que dependem dos aspectos gerenciais de planejamento para o êxito no 
desenvolvimento de inovações.

No processo de desenvolvimento destas inovações tecnológicas pelas empresas, 
a promoção da cultura do planejamento é fator determinante no sucesso ou não desta 
iniciativa, orientando toda a organização, principalmente os pesquisadores no seu trabalho 
de desenvolvimento de inovações orientadas para o mercado.

As empresas nascentes de base tecnológica oriundas de pesquisa aplicada das 
universidades, são organizações em que muitas vezes sua razão de existir está intimamente 
ligada ao desenvolvimento de determinada inovação, neste sentido pela formação 
tecnológica de seus empreendedores, pode gerar uma deficiência na área de gestão desta 
empresa, o que pode ser fatal para o futuro da organização.  

Desta forma não só as empresas nascentes como as tradicionais precisam elaborar o 
plano de negócios para orientar os recursos financeiros no alcance da rentabilidade esperada. 
Os recursos humanos devem ser desenvolvidos e orientados pela cultura de inovação, seja 
na criação ou alavancagem operacional da empresa através da criação de novos produtos e 
processos. Outros recursos determinantes para o processo de inovação são os tecnológicos, 
que vão desde o laboratório até a prospecção tecnológica, sempre monitorando os aspectos 
mercadológicos, este finalidade do processo de inovação na organização.
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Um dos grandes desafios para as EBT’s é o desenvolvimento de inovações orientadas 
ao atendimento das demandas de mercado, para assim viabilizarem seus projetos de 
inovação se tornando organizações rentáveis e sustentáveis no mercado em médio e logo 
prazos.

Estes aspectos devem ser levados em consideração pela gerência das EBT’s para o 
aumento da competitividade das mesmas, com sua inserção internacional aumentando 
as exportações contribuindo para o superávit da balança comercial , gerando emprego 
e renda, arrecadando impostos e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico 
nacional.
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ERGONOMIA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
 E SUAS RELAÇÕES

Marcelo Rugiski23  
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo apresentar o trabalho de Couto (2007) e Walton 
(1973) em relação à Ergonomia e a Qualidade de Vida no Trabalho. Baseado em argumentos 
desenvolvidos por estes autores pretende-se explanar sobre as “Dez áreas da Ergonomia 
aplicadas ao trabalho” apresentadas por Couto e o modelo de análise com oito categorias 
de Qualidade de Vida de Walton. O procedimento utilizado para este trabalho exploratório 
foi a pesquisa bibliográfica com uma abordagem qualitativa.  
Palavras-chave: Ergonomia, Qualidade de Vida no Trabalho e Trabalho.

ABSTRACT
The present work aims to introduce the interpretation of Couto (2007) and Walton (1973) 
about the relation between work's ergonomics and quality of life at work. Based on the 
arguments developed by these authors, it is intended to explain about the "Ten areas of 
applied work's ergonomics" showed by Couto and the analysis model with eight categories 
of Walton's health quality. The procedure used for this exploratory study was a bibliographic 
research with a qualitative approach.
Key-words: Ergonomics, Quality of life at work.

1. INTRODUÇÃO

A Ergonomia caminha paralela ao desenvolvimento do Ser Humano, sua origem 
remete à percepção imediata e clara da utilização de lascas de pedras como instrumentos 
facilitadores do dia-dia do homem pré-histórico, suas ferramentas e armas, permitiram que 
estes se adaptassem as suas necessidades e possibilitassem uma melhor sobrevivência 
tanto em relação a sua segurança e de seus pares, como a preservação da espécie através 
da alimentação e a modificação de seu ambiente. A adaptação de objetos artificiais ao 
ambiente natural foi consequência de um processo gradual e linear. 

As primeiras ferramentas, armas e utensílios produzidos de forma artesanal permitiram 
às atividades cotidianas serem ajustadas ao processo civilizatório destes ancestrais. Tendo 
como a premissa que a sobrevivência caracterizava-se como o trabalho primordial do ser 
humano, pode-se considerar que a Ergonomia já fazia parte da vida deste individuo desde 
os primórdios da existência do homem (PINHEIRO; FRANÇA, 2006).  

23 Mestre em Engenharia de Produção e Professor-pesquisador no curso de graduação em Engenharia de 
Produção – e-mail: <mdrugiski@hotmail.com>.
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Partindo desta ótica pode-se dizer que a Ergonomia faz parte do processo civilizador 
do homem, e este, é possuidor de uma série de necessidades que são inerentes a ele. Essas 
necessidades que hoje são denominadas como Qualidade de vida.  Maslow (1970) define o 
homem como um eterno insatisfeito e sendo assim o individuo está eternamente em busca 
de uma melhor Qualidade de Vida. O trabalho é um fator importante nesta busca, e dentro 
dele encontram-se elementos que podem corroborar diretamente com esta qualidade de 
vida, a Ergonomia e a Qualidade de Vida no Trabalho. A presente pesquisa tem como ob-
jetivo apresentar o trabalho de Couto (2007) e Walton (1973) em relação à Ergonomia e a 
Qualidade de Vida no Trabalho. Baseado em argumentos desenvolvidos por estes autores 
pretende-se explanar sobre as “Dez áreas da Ergonomia aplicadas ao trabalho” apresentadas 
por Couto e o modelo de análise com oito categorias de Qualidade de Vida de Walton. 

O procedimento utilizado para este trabalho exploratório foi a pesquisa bibliográfica 
com uma abordagem qualitativa.

2. ERGONOMIA

É percebível que a Ergonomia mesmo de forma intangível existe há tempos no dia a 
dia do homem. A primeira vez que este termo apareceu na literatura, no século XIX, no ano 
de 1857, foi no artigo do polonês Woitej Yastembowky. Este autor publicou um trabalho 
intitulado: Ensaios de ergonomia ou ciência do trabalho, baseado nas leis objetivas da ciência 
sobre a natureza. Neste ensaio o autor propôs “uma disciplina com um escopo bastante 
extenso e com grande magnitude de interesses e aplicações, englobando todos os aspectos 
da atividade humana” (SILVEIRA; SALUSTUANO, 2012, p.73). A palavra Ergonomia é um 
termo derivado do grego ergon (trabalho) e nomos (leis/regras), sendo então, a ergonomia 
um estudo das leis que regem o trabalho, em sua totalidade. Este termo considera em sua 
aplicação fatores físicos, cognitivos, sociais, organizacionais e ambientais, na atuação do ser 
humano em seu ambiente laboral.

Na prática este conceito desenvolve-se mais perceptivelmente na II Guerra Mundial, 
onde pela primeira vez ocorreu um esforço conjunto e sistemático entre várias disciplinas 
científicas para resolver problemas causados pela operação de equipamentos militares 
complexos. A ergonomia buscava o incremento e melhorias em projetos que permitissem 
um maior conforto e segurança para os combatentes e operadores de armas e instrumentos 
bélicos. A conjunção sistemática de diversos profissionais das mais diversas áreas como; 
tecnologia, ciências humanas e biológicas através de médicos, psicólogos, antropólogos e 
engenheiros, resultaram em melhorias a ponto de serem aproveitados pela indústria, no 
pós-guerra (SILVEIRA; SALUSTUANO, 2012). 

Ainda nesse sentido os autores Mendes e Leite (2008), apresentam o desenvolvimento 
do projeto da cápsula espacial norte-americana como um marco em relação ao conceito 
e utilização do termo Ergonomia. Os engenheiros responsáveis por esta cápsula espacial 
constataram que no primeiro protótipo os pilotos passaram por desconforto e dificuldades, 
e a partir disto, buscaram adaptações de todo tipo de equipamentos e situações às 
características humanas que permitissem maior conforto e eficiência nos meios de condução 
e permanência naquele veículo espacial. Mendes e leite (2008, p. 73) destacam que:

Consequentemente, iniciou-se a avaliação antropométrica, baseada na 
concepção de que o fundamental não é adaptar o homem ao trabalho, mas, 
ao contrário, procurar adaptar as condições de trabalho ao ser humano.
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Diante desta afirmação os autores sinalizam o nascimento do conceito moderno da 
ergonomia. Para uma melhor compreensão e com efeito neste trabalho será apresentada 
uma definição amplamente utilizada em diversos textos científicos, esta definição é a 
descrita por Couto (1995), no qual este autor apresenta a Ergonomia como “um conjunto de 
ciências e tecnologias que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano 
e seu trabalho, basicamente procurando adaptar as condições de trabalho às características 
do ser humano.” Desta maneira fica claro que a Ergonomia busca aproximar o conforto e 
a produtividade. Definitivamente não é possível pensar em conforto e segurança sem 
produtividade, e por sua vez a produtividade sem estes se torna desumana e cruel. 

A Ergonomia busca modificações na execução de tarefas e vem se intensificando a 
medida que a evolução tecnológica se amplia. A Ergonomia está presente em vários ramos 
de atividades humanas e a principal é o trabalho. Com relação a isso, Couto (2007) apresenta 
dez áreas da Ergonomia aplicadas ao trabalho: 

- Área 1 - Ergonomia no trabalho fisicamente pesado: nesta área busca-se diminuir 
ou minimizar o trabalho físico demasiadamente pesado. É necessário definir se o individuo 
tem condições ou não de executar atividades prolongadas com grandes grupos musculares 
em seu trabalho. O trabalho pesado tende a diminuir, pois a mecanização presente nas 
novas empresas vem auxiliando a produção. Os meios mecanizados são mais produtivos 
que o trabalho manual.   

- Área 2: Ergonomia no trabalho em altas temperaturas: neste tipo de trabalho a 
sudorese é excessiva, a perda de liquido no organismo costuma causar desidratação, pois 
o corpo precisa suar bastante a ponte de eliminar o calor e deixar a temperatura corpórea 
constante. Como consequência disto o trabalhador sofre uma queda da capacidade de 
trabalho. 

- Área 3 – Trabalho em ambientes frios: o frio faz com que ocorra uma vasoconstrição 
na pele, essa redução de fluxo sanguíneo diminui a percepção tátil, tremores e a perda de 
habilidade motora. Neste tipo de trabalho ocorre o favorecimento de transtornos de vias 
aéreas. 

- Área 4 – Biomecânica: na sua atividade laboral o ser humano movimenta seu corpo 
de inúmeras maneiras, o manuseio de materiais, levantamento e transportes de carga o 
uso da coluna vertebral é intenso. Os estudos da biomecânica buscam aplicar princípios 
antropométricos, biológicos e anatômicos para melhorias na realização do trabalho. Ainda as 
características de cadeiras e assentos no posto de trabalho, conforto de bancos de veículos, 
a utilização de membros superiores como ferramenta de trabalho são áreas de atuação 
da Ergonomia. Mais recentemente, a biomecânica, também tem se dedicado a estudar os 
aspectos relacionados aos postos de trabalho com computadores.

- Área 5 – Ergonomia no método e na organização do trabalho: os métodos em 
relação à Ergonomia estudam a realização do trabalho, o posicionamento do corpo ao realizá-
lo, os aspectos ergonômicos das ferramentas, de dispositivos e ainda a maneira de execução 
de tarefas. A adequação ergonômica permite o aumento do conforto a minimização de 
posicionamentos dificultosos e a prevenção da dor. Em relação ao posto de trabalho é 
englobada a adequação da altura de bancadas, da posição de comandos em ralação às áreas 
de alcance aos quadros de comandos e posicionamento da caixa de matérias.

- Área 6 – Condições para o trabalho intelectual: a Ergonomia estabelece padrões 
aceitáveis para o ambiente de trabalho, a atividade intelectual necessita limites propostos 
tanto pela ergonomia quanto pela higiene ocupacional, o conforto térmico, o conforto 
acústico e de iluminação, devem estar adequados para que o individuo possa executar suas 
atividades laborais de forma segura e confortável.
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- Área 7 – Questões ergonômicas relacionadas à administração do processo 
produtivo: nesta área estudam-se as formas de conseguir os resultados prescritos 
relacionados às áreas da tecnologia, no maquinário, na matéria prima, em relação ao 
material, na manutenção, no meio ambiente e no pessoal. Esta área pode ser designada como 
organização do trabalho, nela são estudadas as formas de conseguir melhores resultados na 
execução de tarefas. Qualquer problema em uma dessas áreas pode ter como consequência 
uma sobrecarga que resulte no aparecimento de dor e sofrimento para o trabalhador.

- Área 8 – Melhoria da confiabilidade humana: Ergonomia é ferramenta fundamental 
nos programas de qualidade total.

- Área 9 – Ergonomia na prevenção de acidentes: Instrumento primordial na 
prevenção de acidentes a Ergonomia favorece a identificação de condições anti-ergonômicas 
que podem induzir ao erro ou ainda favorecer o ato inadequado do trabalhador que termine 
em acidente do trabalho ou até a morte. Os programas de prevenção de acidentes, para 
serem coerentes e eficazes, deverão ter uma grande atenção nesse, pois a ergonomia pode 
ser um elemento sinérgico importante para que estes programas alcancem seus objetivos.

- Área 10 – Prevenção de fadiga no trabalho: com relação a esta área a Ergonomia 
atua prevenindo não só as diversas formas de fadiga física, mas também busca reduzir a 
fadiga mental. Em parceria com a área de gestão de Pessoas será instrumento importante na 
prevenção da fadiga psíquica. 

Além dessas Áreas descritas, Couto (2007) ainda apresenta o que ele chama de Áreas 
recentes de atuação da Ergonomia. Este autor transcende a visão da relação biomecânica 
do trabalho e da ergonomia e passa a discutir a complexidade do ser humano. Sujeito este 
que não é apenas um ser dotado de uma biomecânica ou de características fisiológicas, mas 
também de todo um complexo psicossocial, e demonstra que os autores vêm abordando 
em seus estudos ergonômicos as seguintes áreas: Questões ergonômicas ligadas á 
reestruturação produtiva, a prevenção do estresse no trabalho, saúde mental no trabalho, 
QVT e Ergonomia e produtividade.

Feito esta explanação outro tema relacionado à ergonomia deve ser abordado, a 
QVT, como foi apresentado a Ergonomia busca a preservação da saúde do trabalhador bem 
como a o conforte deste em suas atividades laborais. Dito isso fica impossível desassociar 
a QVT do universo da Ergonomia. A QVT é outro elemento do universo organizacional que 
pode auxiliar positivamente no sentido de aumentar o nível de satisfação e bem estar do ser 
humano no ambiente laboral. 

3. QVT

 Os programas de QVT operacionalizam práticas que tem como objetivo compensar 
os desgastes vivenciados no ambiente de trabalho, oferecendo um “cardápio de atividades” 
que variam desde ginástica laboral até espaços de lazer e ainda programas de saúde e bem 
estar, estes programas são usados de maneira sinérgica à ergonomia buscando a saúde e 
segurança do trabalhador. Porém esta visão da QVT tende a ser assistencialista e até de certa 
maneira paliativa. A QVT preconiza não só o bem estar físico, momentâneo e compensatório, 
mas também, um estado de bem estar mental. Para descrever melhor este enfoque, a QVT 
se apoia em duas dimensões interdependentes, a ótica do das organizações e a ótica dos 
trabalhadores.
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 A QVT vista sob a ótica das organizações se expressa por um conjunto de normas 
da gestão organizacional, ela se baseia em diretrizes e práticas no “âmbito das condições, 
da organização e das relações socioprofissionais de trabalho que visa à promoção do bem-
estar individual e coletivo, o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e o exercício da 
cidadania organizacional” no espaço laboral (FERREIRA 2015, p. 21).

Por sua vez sob a ótica do trabalhador, a QVT é percebida por meio de representações 
globais em relação ao contexto organizacional e por meios específicos através das situações 
do trabalho. Estes contextos são expressos no cotidiano do trabalhador através do 
“predomínio de experiências de bem-estar no trabalho, de reconhecimento institucional 
e coletivo, de possibilidade de crescimento profissional e de respeito às características 
individuais” (FERREIRA 2015, p. 21). 

Essas duas dimensões representam claramente que a QVT vai além de apenas 
assistencialismo e desmistifica a questão paliativa muitas vezes relacionada a ela. Para 
ampliar esta discussão e respaldar que a QVT vai além de apenas a operacionalização de 
práticas que objetivam compensar os desgastes vivenciados no ambiente corporativo, neste 
momento recorresse à teoria de Walton. O trabalho deste autor é amplamente utilizado, De 
Oliveira Santos e Duarte dos Santos (2012) apresentam-no como um modelo para avaliar a 
QVT, e discorrem sobre as categorias apresentadas por eles. Trentin et al. (2016, p.3) também 
apresentam Walton e sua categorias, para eles: “Estas dimensões possibilitam ao pesquisador 
atingir os pontos compreendidos pelos trabalhadores como positivos ou negativos na sua 
situação de trabalho”.  Os autores destaquem que a categorização de Walton apresenta a 
vantagem de poder analisar tanto o conjunto de práticas organizacionais quanto os aspectos 
relacionados à percepção por parte dos empregados sobre a satisfação e os fatores positivos 
no trabalho e ambiente laboral. Pilatti e Bejarano (2005) em seu texto consideram Walton, 
como sendo “uma espécie de referência quase obrigatória nos estudos da QVT”, e ressaltam 
que para esse pesquisador: 

a ideia de QVT é calcada em humanização do trabalho e responsabilidade 
social da empresa, envolvendo o entendimento de necessidades e 
aspirações do indivíduo, através da reestruturação do desenho de cargos 
e novas formas de organizar o trabalho, aliado a uma formação de equipes 
de trabalho com um maior poder de autonomia e uma melhoria do meio 
organizacional (PILATTI e BEJARANO, 2005, p.97).

Walton defende que a satisfação do colaborador tem relação estrita com a QVT. Suas 
dimensões estão diretamente ligadas às necessidades básicas do ser humano e também 
com as condições organizacionais. Elementos como fatores higiênicos, condições físicas, 
remuneração e aspectos relacionados à segurança no trabalho e no emprego, além da 
percepção de vida privada do colaborador, são aspectos básicos que compõem as oito 
categorias conceituais que são proposta por Walton. As dimensões e os seus respectivos 
indicadores de QVT, são os seguintes: compensação justa e adequada; condições de trabalho; 
oportunidade de uso e desenvolvimento das capacidades; oportunidade de crescimento 
contínuo e segurança; integração social no trabalho; constitucionalismo (legislação, normas 
e regras); trabalho e o espaço total da vida; relevância social da vida no trabalho. Neste 
momento serão descritas as oito categorias de Walton:
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1- Compensação Justa e Adequada: esta categoria evidencia o trabalho e estabelece 
que ele seja a forma de sobrevivência do trabalhador. A qualidade de vida no trabalho é 
percebida em função do pagamento pela tarefa realizada. Os seguintes itens são avaliados;

Remuneração adequada: remuneração necessária para o empregado viver 
com dignidade dentro das necessidades pessoais e dos padrões culturais, 
sociais e econômicos da sociedade em que vive;

Equidade interna: o pagamento recebido por determinado trabalho 
apresenta uma similitude apropriada com a remuneração de outros membros 
de uma mesma organização, e; 
Equidade externa: existe uma equidade com a remuneração de outros 
profissionais do mercado.

2 - Condições de saúde e segurança no trabalho: o que é tratado nesta categoria é o 
nível de satisfação em relação aos horários, que devem ser estabelecidos de forma coerente; 
o estabelecimento de limites de esforços dentro de um padrão razoável sem causar danos 
para a saúde nem sofrimento do trabalhador; melhoras no ambiente físico através de ajustes 
que proporcionem conforto e organização no espaço laboral; o fornecimento de material 
e equipamentos que sejam adequados e permitam a realização das tarefas designadas; o 
oferecimento de um ambiente saudável e a diminuição da insalubridade no trabalho.

Jornada de trabalho: número de horas trabalhadas e sua relação com as 
tarefas desempenhadas;

Carga de trabalho: quantidade de trabalho desenvolvido em um turno de 
trabalho;

Ambiente saudável: condições de segurança e saúde em relação aos riscos 
de acidente ou doenças; 

Ambiente físico: local de trabalho e suas condições de conforto e organização 
para o desempenho do trabalho;

Material e equipamento: quantidade e qualidade do material existente para 
determinado trabalho;

Condições físicas de trabalho: condições que minimizam os riscos de 
acidentes e doenças;

Limite de idade: determinado quando o trabalho desenvolvido é 
potencialmente prejudicial ao bem-estar de pessoas acima de certa idade, e;

Estresse: quantidade percebida de estresse que o trabalhador é submetido 
durante sua jornada de trabalho.
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3 - Uso e desenvolvimento de capacidades: no que diz respeito ao desenvolvimento 
de capacidades, esta categoria discute como o trabalhador pode desenvolver suas habilidades 
e competências, sua autonomia no trabalho, de que forma tem acesso a informações sobre 
o trabalho que desempenha bem como ao processo produtivo no qual está inserido e de 
que forma ele possa usar estas informações.

Autonomia: medida concedida ao trabalhador, de liberdade substancial, 
independência e descrição na programação e execução de seu trabalho; 

Significado de tarefa: relevância da tarefa desempenhada na vida e no 
trabalho de outras pessoas, dentro ou fora do ambiente laboral; 

Identidade da tarefa: medida da tarefa em sua integridade e na avaliação do 
resultado alcançado; 

Habilidades múltiplas: possibilidade de utilização de uma larga escala de 
capacidades e habilidades do indivíduo; 

Informação e perspectiva: informação dada ao indivíduo com relação à 
avaliação do seu trabalho e de suas ações de forma global, e;
 
Planejamento: conciliação do trabalhador em relação ao planejamento e à 
implementação da atividade. 

4 - Oportunidade de crescimento e garantia de emprego: discussões em torno de 
oportunidades e garantias dentro da organização permeiam esta categoria, a segurança, a 
ascendência na carreira através de educação continua permitem a percepção da manutenção 
do emprego.

Possibilidade de carreira: existência de possibilidades de avanços na 
instituição ou na carreira profissional, reconhecida pelos pares, membros da 
família ou comunidade;
 
Crescimento pessoal: processo de educação continuada que possibilite 
o desenvolvimento das potencialidades do trabalhador e aplicação das 
mesmas, e; 

Segurança de emprego: grau de segurança do trabalhador em relação à 
manutenção do emprego.

5 - Integração social na organização: esta dimensão avalia a percepção do 
trabalhador em relação ao nível de convivência com seus pares, a existência ou não de 
preconceitos o respeito à individualidade e senso comunitário existente empresa.

Isenção de preconceitos: aceitação do trabalhador pelas características de 
trabalhos relatados, habilidades, conhecimentos e potencial, a despeito de 
raça, sexo, credo e nacionalidade ou estilo de vida e aparência física;
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Igualdade de oportunidades: grau de ausência de estratificação na 
organização de trabalho, em termos de símbolos de status e/ ou estruturas 
hierárquicas;

Mobilidade: a existência de mobilidade ascendente; 

Relacionamento: grau de relacionamento marcado pelo auxílio recíproco, 
apoio sócioemocional, abertura interpessoal e respeito às individualidades, e; 
Senso comunitário: o senso de comunidade que permeia a instituição.

6 - Constitucionalismo na organização: o estabelecimento de normas e 
procedimento e o reconhecimento de direitos e deveres fazem parte desta categoria. 

 
Direitos trabalhistas: cumprimento da legislação trabalhista;

Privacidade pessoal: grau de privacidade que o trabalhador tem dentro da 
empresa;

Liberdade de expressão: forma como o empregado pode expressar seus 
pontos de vista aos seus superiores sem medo de represálias, e;

Normas e rotinas: maneiras como normas e rotinas influenciam o 
desenvolvimento do trabalho.

7 - Trabalho e espaço total de vida: a possibilidade de o trabalhador manter 
um equilíbrio satisfatório e balanceado entre sua vida privada e suas atividades laborais 
é um indicador de QVT.  O trabalho pode interferir de forma positiva ou negativa na vida 
do individuo, tanto na esfera profissional quanto na pessoal e ainda se estendendo para a 
social. O desiquilíbrio entre a jornada de trabalho, a instabilidade de horários e a frequente 
ou possível mudança de posto ou local de trabalho afetam negativamente as possibilidades 
do trabalhador disfrutar de momentos de lazer e atividades familiares. 

Papel balanceado no trabalho: equilíbrio entre jornada de trabalho, 
exigências de carreira, viagens e convívio familiar, e;

Horário de entrada e saída do trabalho: existência de horários determinados.

8 -Relevância social da vida no trabalho: a imagem da empresa perante a sociedade 
afeta diretamente na percepção da autoestima do trabalhador, ela pode ser positiva, fazendo 
com que este sinta orgulho por estar inserido em uma instituição cidadã que tenha uma 
imagem positiva perante a sociedade na qual está inserida. 

Imagem da instituição: visão do empregado em relação à sua instituição de 
trabalho: importância para a comunidade, orgulho e satisfação pessoais de 
fazer parte da instituição;
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Responsabilidade social da instituição: percepção do empregado quanto 
à responsabilidade social da instituição para a comunidade, refletida na 
preocupação de resolver os problemas da comunidade e também de não lhe 
causar danos;

Responsabilidade social pelos serviços: percepção do empregado em 
relação à responsabilidade da instituição com a qualidade dos serviços 
disponibilizados à comunidade, e;

Responsabilidade social pelos empregados: percepção do empregado 
quanto à sua valorização e participação na instituição, a partir da política de 
Recursos Humanos existente.

Estas oito categorias demonstram que vários elementos da que compõem a QVT, 
estão diretamente relacionados com a Ergonomia como foi apresentado nas dez áreas da 
Ergonomia aplicadas ao trabalho, descritas por Couto (2007).  Ambas permeiam vários ramos 
da atividade humana e formam um espectro que se relacionam e mistura com o trabalho.  
QVT e Ergonomia e trabalho formam uma tríade na qual esses elementos se fundem e 
interagem tendo como consequência benefícios para o trabalhador.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As categorias de Walton apresentadas no capitulo anterior, permitem compreender 
que a QVT não está apenas relacionada, como já foi explanado, à biomecânica do trabalhador 
e não somente em relação ao ambiente laboral. Isto serve para mostrar que esta ferramenta 
e muito mais que apenas um “cardápio de atividades” que possam servir de placebo em 
relação à busca da saúde e do conforto do trabalhador. Os programas de QVT são e devem 
ser usados sim como auxiliares e suportes em programas de Ergonomia. As empresas que 
buscam melhoria em sua produção devem atentar para programas que aliem a QVT e a 
Ergonomia em ações que visem melhorar a Qualidade de Vida do homem tanto dentro do 
ambiente laboral quanto em sua vida privada e social.
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FATORES GERENCIAIS QUE ESTABELECEM O ALINHAMENTO 
ORGANIZACIONAL 

 Paulo Roberto Martins24 Lucas G. Oliveira da Silva25 

Área de Concentração: Engenharia de Produção
Grupo de Trabalho: Gestão Organizacional em Engenharia de Produção

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi o de mapear os fatores gerenciais que estabelecem o 
alinhamento organizacional de empresas em geral. Analisou-se principalmente a 
caracterização e a frequência com que fatores gerenciais, tais como prospecção de 
mercado, planejamento estratégico, comunicação, liderança, desenvolvimento gerencial, 
entre outros que estão presentes no dia da gestão e administração da empresa. A 
metodologia utilizada para análise foi a descritiva de survey, qualitativa/quantitativa e 
visou ponderar valores e as práticas mais utilizadas na condução gerencial dos negócios. 
Os resultados da pesquisa foram correlacionados, com modelos atualmente utilizados por 
organizações. Das correlações e análise específicas foi possível concluir sobre os fatores 
mais utilizados em relação aos resultados de produtividade ton/h/ano. Assim, o modelo 
proposto para alinhamento reflete a conduta de grandes empresas e algumas médias, 
quanto aos fatores gerenciais que estabelecem o alinhamento. Os resultados levam a uma 
conjuntura de fatores que estão presentes em um processo de sucesso empresarial.
Palavras-chave: Dinâmica organizacional, Fatores críticos de sucesso. Gestão de 
Operações.

ABSTRACT
• The aim of this study was to map the managerial factors that establish the organizational 
alignment of companies in general. Mainly examined the characterization and the frequency 
with which managerial factors, such as market research, strategic planning, communication, 
leadership, managerial development, among others that are present on the day of the 
company’s management and administration. The methodology used for analysis was 
descriptive, qualitative/quantitative and survey aimed to consider values and practices used 
in the conduct of business management. The search results were correlated with models 
currently used by organizations. The correlations and specific analysis was possible to 
conclude on the factors most frequently used in relation to productivity results ton/h/year. 
Thus, the proposed model for alignment reflects the conduct of large companies and some 
medium-sized, about the managerial factors that set the alignment. The results lead to a 
conjuncture of factors that are present in a process of business success.
Keywords: organizational Dynamics, critical success Factors. Operations management
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1. INTRODUÇÃO

O alinhamento organizacional é um modelo estratégico de gestão que requer a 
busca de ferramentas cada vez mais eficientes, no sentido de as empresas implementarem 
melhorias necessárias, visando atingir eficácia em suas atividades e operações enquanto 
órgãos cuja finalidade principal é gerar lucros e contribuir para o desenvolvimento social.

As organizações operam segundo variáveis e cenários mutáveis em que, os desafios, 
dificuldades e obstáculos impostos são inúmeros, fato que direciona à neutralização 
desses déficits de gerenciamento por meio do estabelecimento de um trabalho alicerçado, 
postulado em diretrizes, metas e objetivos organizacionais alinhados e orientados para 
resultados no contexto organizacional.

A competitividade mercadológica é decorrente do processo contínuo de 
aperfeiçoamento e de uma gestão baseada em estratégias pré-definidas. Fatores como 
observação, aprendizado e evolução fazem parte do processo de desenvolvimento que 
requer o estabelecimento de medidas diferenciadas, inovadoras e eficazes nas práticas 
gerenciais. 

Para que as empresas se tornem mais eficazes devem aprofundar seus investimentos 
em Planejamento Estratégico, Treinamento, Comunicação, Capital Humano e Tecnologia 
da Informação, contrariamente, permanecem desconectadas do mercado (KOTLER, 2002). 
Observa-se que se decisões estratégicas forem adotadas isoladamente não constituem 
alicerces seguros, e portanto, não garantirão a geração de lucros e aumento no valor 
agregado da empresa. 

Até o final da última década do século XX muitas das empresas absorviam ganhos 
elevados e contínuos em produtividade, operando com pouca concorrência de erro e 
margem de lucro compatível, estabelecendo-se facilmente no mercado. Neste século, sofrem 
com o processo de redução contínua nos lucros, concorrência e retornos limitados. Agindo 
desta forma, pode ser, que muito provavelmente o perfil de gestão não esteja atendendo 
mais as exigências geradas pelas frequentes mudanças, que leva à busca contínua da 
eficácia operacional com a finalidade de ganhar novos mercados e melhores margens de 
retorno. Note-se que a falta de mudanças torna-se nociva ao crescimento organizacional, 
impossibilitando superar-se frente ao concorrente.

A mudança rápida e inexorável é uma constante para as organizações em nível 
mundial, tanto tecnologicamente, quanto gerencialmente, motivo que exige criatividade e 
liderança por parte dos executivos. Empresas vencedoras se caracterizam por implementar 
procedimentos e melhorias ágeis que possibilitem vantagens competitivas num mercado 
concorrencial. 

Para superar tais desafios faz-se necessário a contratação de pessoas capacitadas, 
tecnologia, planejamento estratégico e modelos de gestão que agilizem o processo de 
melhoria e alinhamento organizacional orientado para resultados.
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1. Planejamento Estratético

Segundo Albrecht e Bradford (2002), “planejamento estratégico” é um processo 
gerencial que permite que se estabeleça um direcionamento a ser seguido pela empresa, 
com o objetivo de obter-se a otimização na relação empresa-ambiente. Diz respeito à 
formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e sua execução, levando em 
conta condições internas e externas da empresa e evolução esperada. Também considera 
premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha coerência 
e sustentação.

Além do compromisso de conquistar e reter clientes satisfeitos, as organizações 
bem sucedidas devem estar prontas a adaptarem-se a mercados em contínua mudança. 
O planejamento estratégico orientado ao mercado cumpre exatamente esta função, busca 
manter uma flexibilidade viável de seus objetivos, habilidades e recursos enquanto mantêm 
um compromisso com o lucro, crescimento e missão organizacional. O estabelecimento de 
um planejamento estratégico envolve quatro atividades: (i) definição da missão corporativa. 
(ii) análise da situação. (iii) formulação de objetivos. (iv) formulação de estratégias. (v) 
implementação, feedback e controle (ALBRECHT; BRADFORD, 2002).

Para Etzel et al. (2001), no planejamento estratégico é importante o gestor determinar 
os objetivos que devem estar relacionados à metas, missão e visão da empresa, e devem 
ser amplos. Os objetivos devem incluir retorno de capital pré-estabelecido e calculado 
evolutivamente num determinado período de tempo. Sendo assim, no planejamento 
estratégico cada objetivo deve ter uma prioridade baseada na urgência e impacto potencial 
sobre a área e também para a organização. Entretanto é importante frisar que os recursos 
devem ser distribuídos em ordem de prioridade.

Na concepção de Etzel et al. (2001), as estratégias devem incluir o papel que cada 
concorrente desempenha no mercado bem como o que a própria organização desempenha 
no mercado-alvo; de líder, desafiadora, seguidora ou ocupante de nichos de mercado.

2.2. Liderança

Kotter (1992), descreve que a administração moderna pode ser descrita sob 
diferenciadas formas, sendo Planejamento, Orçamento, Organização e Controle.

O planejamento é a ciência da dedução lógica de meios para se atingir determinados 
fins e compõe-se de uma variedade de técnicas para auxiliar no processo. O orçamento é a 
parte do processo de planejamento associada às finanças de uma organização. Organizar, 
significa criar uma estrutura formal que realize os planos, provendo com pessoas qualificadas, 
definindo com clareza a função de cada pessoa, dando-lhes incentivos financeiros e de carreira 
apropriados, delegando autoridade adequada. O controle envolve a constante procura de 
desvios do plano e o emprego de autoridade formal para a resolução de problemas, e ocorre 
por meio de reuniões de revisão. Uma administração eficiente é acompanhada de uma 
liderança eficaz, pessoas com formação e habilidades apropriadas para exercer melhor as 
funções em diversos setores da empresa.

A administração e a liderança se complementam, em alguns casos, uma sobrepõe-se 
a outra. Contudo, criar programas que incluam estratégias sólidas exige, além de rigoroso 
planejamento, um orçamento provisional. De igual forma, a criação de redes de implantação 
que incluam organizações fortes requer a cooperação de uma variedade de atividades e 
pessoas.
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A elaboração de planos não precisa incluir visão e missão, não necessariamente 
precisa incluir os planos da organização. Todavia, o processo de controlar pessoas e motivá-
las pode influenciar fundamentalmente no resultado. A liderança, em sua essência difere 
da administração por ter um caráter formal e científico. A administração trata-se de um 
conjunto de técnicas explícitas, baseadas em argumentos e testes racionais, desenhados 
para serem usados no largo aspecto de situações de um dado negócio.

Segundo Terry (apud LIKERT, 1979, p. 182): “liderança é a atividade de influenciar 
pessoas levando-as a empenharem-se voluntariamente em objetivos de grupo”. A liderança 
tem como função principal influenciar os elementos do grupo. Bales apud Kotter (2000); 
apresenta dois tipos de liderança: (i) a liderança sócio emocional, sustentada na manutenção 
do grupo e   liderança por tarefa, orientada para a execução do trabalho. 

A liderança atribuída na organização é constituída pelo conhecimento, habilidades 
e técnicas aplicadas para projetar atividades que visem atingir requisitos básicos. Embora 
seja comum mencionar sobre funções e responsabilidades atribuídas, a liderança deve 
estar envolvida em grande parte do planejamento e na tomada de decisões para alinhar a 
organização (KOTTER, 2000).

Kotter (2000), sustenta que “liderança é a interação entre pessoas”, na qual, uma 
apresenta informações com nuances diversas em seu desempenho, de maneira que outros 
se tornem convencidos que seus resultados serão melhorados caso se comporte da maneira 
sugerida ou desejada. 

Modzahin (2007), afirma que gerenciar uma equipe durante a execução de um 
projeto visando o alinhamento organizacional consiste sumariamente no desempenho 
do comportamento membros da equipe, no fornecimento do feedback, na resolução de 
problemas e na coordenação de mudanças para melhorar o desempenho do projeto. A 
equipe de gerenciamento de projetos observa o comportamento da equipe, gerencia 
conflitos, resolve problemas e avalia o desempenho dos membros da equipe. Como 
resultado do gerenciamento da equipe do projeto, o plano de gerenciamento de pessoal é 
atualizado, as solicitações de mudanças são apresentadas, os problemas são resolvidos, são 
fornecidas entradas para avaliações de desempenho organizacional e as lições aprendidas 
são adicionadas ao banco de dados da organização.

2.3. Comunicação

Segundo Lickert (1979), a comunicação é parte essencial do funcionamento de uma 
organização, e reconhecida como um dos pilares no processo de administração da empresa. 
No entanto, em maior parte das companhias esse sistema apresenta sérias deficiências.

A comunicação é um processo complexo que envolve diversos dimensionamentos. 
Um é a transmissão de material do remetente para a audiência-alvo. Outro, a recepção 
e compreensão desse material. Um terceiro, a sua aceitação ou rejeição. A cada passo 
se emprega o termo “comunicação” como se todo material que é transmitido fosse 
compreendido e aceito (LICKERT, 1979). 

Considerando o largo e complexo processo e de natureza variada do material relativo 
à comunicação pode ocorrer o desmantelamento, somando-se à isso, atitudes desfavoráveis 
por parte dos membros da organização que criam sérias barreiras quanto a transmissão e 
aceitação das informações.
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Estudos mostram que se a pressão por parte dos supervisores para melhor 
desempenho parece descabida e repercute de forma desfavorável sobre a comunicação, 
especialmente, se for ascendente. Relata Lickert (1979), quanto maior a pressão descabida 
sentida pelo empregado, maior será a dificuldade em comunicar-se, para os níveis superiores 
da administração. De igual forma, se a pressão for exagerada para um melhor desempenho 
por parte do supervisor, pode haver relutância maior dos empregados em comunicar queixas 
ou reclamações aos superiores.

Comportamentos como hostilidade, medo, desconfiança e atitudes similares tendem 
a reduzir o fluxo e aceitação de informações relevantes, gerando motivos para distorcer a 
comunicação tanto ascendente como descendente.

Suspeita e falta de confiança conduzem aos membros de uma organização, em todos 
os níveis hierárquicos em não baixar a guarda, partilhando um mínimo de informações 
possível com os demais, comportando-se com desconfiança à informação transmitida pelo 
outro.

No entanto, a desconfiança conduz a equipe ao fracasso. Confiança recíproca na 
relação de membros de uma organização são elementos necessários para que o processo 
de comunicação funcione eficientemente.

De acordo com Kotler (2002), a comunicação direta exige como desafio clareza de 
pensamento, além da coragem propriamente. A simplicidade no diálogo não exige truques, 
a linguagem técnica é um escudo, se a comunicação for inadequada, será logo rejeitada 
pelo seu público com reação inversa. Normalmente, a forma mais poderosa para comunicar 
é pelo comportamento, se quem comunica age como tal fica mais fácil de ser seguido o que 
comunicou pelos empregados.

2.4. Padronização e Normas

Uma empresa é um complexo e sistêmico conjunto de pessoas, processos, 
equipamentos e objetivos e atividades, que devem funcionar de forma sincronizadas e 
alinhadas. Se isto não ocorrer; a melhor estratégia, as políticas e nem o mais bem elaborado 
objetivo estratégico fará sentido, pois não será atingido quanto as especificações prometidas 
aos usuários ou clientes.

Para Campos (1992), “arrumar a casa” significa tomar providencias para que as 
pessoas, ao exercerem as funções operacionais sejam a melhores do mundo naquilo que 
faz. Se a padronização fosse perfeita e todos cumprissem os padrões, não deveria haver 
anomalias”.

Então, gerenciamento da rotina, conforme preconizado por Campos (1992), trata-se 
de organizar a base da empresa, ao ponto de que as ferramentas estejam no lugar certo 
e as pessoas conheçam as atividades. Para que os equipamentos estejam operacionais 
para garantir as especificações de fabricação ou prestação de serviços; o planejamento 
seja antecipado, com as informações fluindo até onde são utilizadas. E os problemas e 
obstáculos normais de uma organização sejam superados sem grandes transtornos ou 
perda de recursos.

O gerenciamento diário se compõe em um quadro de pelo menos 3 (três) questões 
básicas: organização do ambiente de trabalho, pessoas treinadas e conscientizadas quanto 
ás suas responsabilidades e metas, bem como uma forma padronizada de realização do 
trabalho.
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Conforme colocado por “Nem um pouco de sucesso japonês na qualidade teria sido 
possível se nós não tivéssemos unido o progresso em controle da qualidade com avanços na 
padronização” (ISHIKAWA,1984 pg-16).

Segundo Campos (1992) padronização pode ser caracterizada como, uma das 
mais eficazes ferramentas gerenciais. É a padronização que evidencia a gestão eficaz, pois 
decorre desta a correta fabricação de produtos nas especificações, custo compatibilizado, 
atendimento nos prazos; bem como a redução da má qualidade, de acidentes e desperdícios.

Miyaughi (1989), ainda reitera que padronização, tem como fundamental função, 
estabelecer uma ordem de conduta e prática, que não pode ser um camisa de força. Mas um 
primeiro estágio para garantir as promessas aos clientes. Melhorias através das observações 
e resolução de problemas, evitar retrabalho e garantir da mesma forma uma base essencial 
execução do trabalho, e isto pode ser atingido pela padronização.

2.5. Gerenciamento da Rotina

O gerenciamento da rotina é uma atividade permanente, parte das diretrizes da alta 
administração, sendo que os mesmos princípios aplicam-se à escolha inicial e de projetos e 
outas atividades. Desse modo, os processos devem estar em permanente mudança. 

O Diagnóstico de Gerenciamento da Rotina (DGR), consiste em uma ferramenta 
desenvolvida para realizar um diagnóstico que permita avaliar e analisar o Sistema 
de Gerenciamento da Rotina do dia-a-dia de uma empresa. O DGR permite identificar 
deficiências sistêmicas de gestão que comprometam a melhoria e estabilidade dos 
resultados da organização.

Figura 01 - Gerenciamento para Melhorar e para Manter

Fonte: Campos (1992)
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Inicia-se definindo cinco decisões da rotina básicos: escolha do processo, 
integração vertical, flexibilidade de recursos, envolvimento do cliente e intensidade 
de capital. Discutem-se essas decisões para processos de fabricação e de prestação de 
serviços e métodos para focalizar operações. Presta-se especial atenção tanto nos modos 
como a estratégia de serviços, a intensidade de capital e o envolvimento do cliente afetam 
as operações de serviço como nos métodos para focalizar as operações. Apresentam-se, 
então, uma abordagem sistemática para projetar processos, usando fluxogramas, mapas 
de processo e simulação. 

Segundo Gaither e Freazier (2002), gerenciamento de processo é a seleção dos 
insumos, das operações, dos fluxos de trabalho e dos métodos que transformam insumos 
em resultados. A seleção dos insumos tem início com a decisão de que os processos 
serão realizados internamente, executados externamente e adquiridos sob a forma de 
materiais e serviços. As decisões envolvendo o processo também lidam com a combinação 
apropriada de aptidões humanas e equipamentos e com que partes dos processos devem 
ser desempenhadas por cada um. As decisões sobre processos precisam ser coerentes 
com as prioridades competitivas e a habilidade da organização para obter os recursos 
necessários a fim de apoiá-los. 

Ritzmann e Krajewski (2004), descrevem que nem todas as situações conduzem 
às mudanças nos processos atuais. As decisões sobre processo também precisam levar 
em consideração outras escolhas, como: qualidade, capacidade, arranjo físico e estoque. 
Além disso, os gerentes da rotina precisam considerar os avanços que surgem na área 
de tecnologia e mudanças na capacitação do concorrente. O impacto sobre o ambiente 
é outra consideração a ser mensurada. A empresa deve realizar mudanças sutis nos 
processos, reduzindo o desperdício e buscando manter o objetivo diários sobre controle.

2.6. Resolução de Problemas

Adizes (1990), menciona que crescer significa adquirir capacidade para lidar com 
problemas maiores e mais complexos. Os problemas acompanham a vida útil de uma 
empresa ou de uma pessoa. Ter problemas é normal, o que leva uma pessoa a sentir-se 
inadequada é o fato de pensar que somente ela tenha problemas, com efeito debilitante 
para este pensador.

Problemas anormais por deixar a organização travada, especialmente, se repetir 
por longo período de tempo, ou seja, mais que o esperado. Em alguns casos, esforços 
dirigidos à resolução do problema só tendem a agravar a situação, gerando outros efeitos 
colaterais. Problemas normais encontrados em uma etapa do ciclo de vida do produto 
ou de uma organização podem ser caracterizados como normais; no entanto quando são 
frequentes e muito complexos pode ser indicativo de uma causa mais grave de origem 
sistêmica.

Uma gerência mostra-se competente quando sabe lidar com os problemas sem 
prejuízo do funcionário e crescimento da organização. Um problema pode apresentar-se 
como patológico se a organização não sabe lidar com ele, mas se já compreende a forma 
como lidar prontamente com a situação, os problemas podem ser transacionais (ADIZES, 
1990).

Problemas patológicos prejudicam e retardam a evolução da organização por 
atravancar em determinado ciclo de vida da empresa. Seria uma espécie de atolamento, 
como se tivesse caminhando rumo à velhice, ou seja, padece em problema ainda na 
adolescência.
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Já o tratamento preventivo seria desenvolver a capacidade de evitar criar problemas 
anormais nos estágios futuros do ciclo de vida para que não surjam patologias ou 
complexidades (ADIZES, 1998).

Segundo Kepner e Tregoe (1991), gerenciar é solucionar problemas e eliminar 
anomalias. Não existe dificuldade em entender que isto seja uma verdade, tal como observado 
no dia a dia das empresas. A dificuldade é definir como resolvê-los, de forma rápida, eficaz 
e com o custo mais baixo. Garantindo que a causa básica esteja sendo eliminada, e de 
preferência que haja um aprendizado para o futuro.

A complexidade das organizações e a interação social das pessoas, são necessárias 
para a realização do trabalho. E ao mesmo tempo, este cenário gera dificuldades para um 
melhor alinhamento dos objetivos e metas. 

Grande parte do tempo de uma organização é utilizada para, tomar decisões 
entre várias opções, resolver problemas e prevenir dificuldades decorrentes de atitudes, 
procedimentos ou atividades.

O que se verifica na prática é exatamente o contrário. Pequenos problemas se 
transformam em dificuldades insuperáveis porque não foram resolvidas rapidamente, ou 
não se chegou ao consenso da melhor medida a ser tomada. 

Kepner e Tregoe (1991), define que isto ocorre principalmente pela falta de uma 
metodologia, que instrua e direcione o trabalho do grupo. Uma vez que o modelo mental 
de cada indivíduo, quanto à percepção dos fatos e da situação pode ser influenciado de 
forma polarizada pela experiência anterior, interesse no assunto ou mesmo limitação de 
conhecimento em relação aos fatos.

2.7. Gestão do Conhecimento e Treinamento

Historicamente, a Gestão do Conhecimento (GC), está alicerçada nas primeiras 
civilizações que já tentavam organizar-se, tendendo à criação de modelos de governo e a 
prática do comércio visando que pesquisas e experiências já conquistadas servissem para 
serem transmitidas de geração em geração. Por isso, preservar o conhecimento tornou-se 
uma tarefa das bibliotecas não apenas da antiguidade, mas também da Era pós-moderna. 
A cada novo avanço na tecnologia comunicacional que proporcionasse o aprendizado, 
expandia-se junto a necessidade de captação e distribuição do conhecimento, sendo 
necessário um tempo para entender e processar as necessidade e viabilização. 

A GC é conhecida sob diversas interpretações. A visão pode ser enfocada como uma 
disciplina emergente, porém, não se trata de um conhecimento novo, mas de uma definição-
padrão para alinhar os diferentes profissionais, demandando tempo. A transformação 
ocorre mais em razão do comportamento e da mudança na cultura, do que em virtude da 
tecnologia, todo esforço é considerado válido, caminhando para um futuro mais próspero.

Segundo Moreira (2005), o conhecimento é uma condição básica de acesso aos mais 
diferenciados níveis hierárquicos organizacionais. Por isso, para que um indivíduo assuma 
uma função de chefia é exigido deter certo grau de conhecimento, que venha diferenciar 
um profissional dos demais. Mediante tais afirmações, há a permissividade de alguns 
questionamentos, cujos comentários enfatizam que na atualidade é “muito” significativa a 
quantidade de profissionais que detém maior conhecimento específico, se comparado a 
seus próprios chefes. 
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Por isso, cabe argumentar se o conhecimento é uma fonte de poder e; em concordando 
que “conhecimento” sempre foi e ainda é; um dos componentes do poder. Dentre as causas 
que podem ser apontadas é o fato de que o conhecimento passa a ser entendido como 
um fator de valor agregador aos objetivos da organização, portanto, como vantagem 
competitiva do negócio, extrapolando a questão dos níveis hierárquicos (MOREIRA, 2005).

O desenvolvimento tecnológico ritmado e o crescente aumento dos níveis de 
competitividade de mercado têm ocorrido em velocidade célere, onde fatalmente 
deve ser acompanhado pela grande massa de trabalhadores. Com mais objetividade o 
conhecimento tem se difundido e realizado em velocidade maior do que grande maioria 
dos chefes, supervisores e gerentes, embora preocupados com a qualidade e exigências do 
negócio podem dispor e acompanhar. Daí, decorre iniciativas de educação e Universidades 
Coorporativas se instalam no sentido de propagar esse conhecimento na tentativa de 
minimizar esse distanciamento.

Por outro lado, a própria Organização tem enfrentado e provocado alterações em 
sua estrutura de poder versus nível hierárquico versus conhecimento, com iniciativas de 
implementação de trabalhos em equipes multifuncionais, células, comissões de trabalho, 
gestão por competência e toda uma gama de diversificação da atividade profissional no 
quadro de colaboradores, em todos os níveis.

Em suma, desenha-se um novo quadro alimentado por forças que independem da 
vontade individual ou da estratégia específica de qualquer gestão. São forças do mercado, 
por isso, inegáveis na importância de discussão objetiva sobre algo que pode significar uma 
revolução nas estruturas e na própria condução dos negócios em direção aos resultados 
tanto dos indivíduos como das organizações (MOREIRA, 2005).

Para Fleury e Fleury (2007), o processo de aprendizagem se inicia a partir da 
aprendizagem individual, seguida pela aprendizagem grupal e organizacional, sob essa 
perspectiva o ambiente organizacional propicia a aprendizagem. Os autores descrevem a 
aprendizagem organizacional como um processo que envolve a elaboração de novos mapas 
cognitivos que possibilitem desenvolver procedimentos padronizados e compreender 
melhor o que está ocorrendo em seu ambiente externo-interno. É um tema que assume 
crescente relevância em razão dos processos de mudanças por que passam as sociedades, 
organizações e pessoas. 

Darke e Smith (1976 apud HERSEY; BLANCHARD, 1977), comentam que as 
necessidades das pessoas são diferentes das necessidades das máquinas, o sistema sócio 
técnico aborda o entrosamento das pessoas com as tarefas. 

Senge (1990), reconhece a dificuldade que as organizações sofrem pela deficiência 
de aprendizado, centrando sua análise nas organizações que aprendem, as quais, formadas 
por equipes que desejam criar, ao longo do tempo fazem acontecer. Junto, apresenta 
a responsabilidade do gestor em cinco disciplinas de aprendizado, os quais precisam de 
constante estudo e prática. Mas que é fundamental para o crescimento e manutenção da 
organização como entidade eficaz e produtiva.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Quanto à natureza – a pesquisa foi aplicada, com finalidade imediata de gerar melhoria 
em processos de gestão organizacional. Quanto aos objetivos, é explicativa, pois identificou 
fatores que contribuem para ocorrência de fenômenos, aprofundar o conhecimento da 
realidade, e explicar a razão, e o porquê das coisas. 
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A pesquisa caracteriza-se como Survey, e levou em consideração o setor produtivo 
de papel e celulose do estado do Paraná. A metodologia aplicada foi uma avaliação 
de critérios pré-estabelecidos designados como fatores gerenciais de sucesso, sendo: 
Prospecção e mercado, Planejamento estratégico, Aspectos de liderança, Aspectos de 
comunicação, Meios de comunicação, Tecnologia de informações gerenciais, Padronização e 
normatização, Gerenciamento de rotina, Resolução de problemas, Gestão de conhecimento, 
Reconhecimento e valorização, Treinamento, Desenvolvimento gerencial, Formação escolar. 
Presentes de forma consistente em organizações de diferenciadas ou líderes do setor.  Do 
total de 77 empresas operando no estado; e aplicando-se um erro amostral de 5%, foram 
pesquisadas 64 empresas. Desse total 40 responderam os questionários e os resultados 
foram extraídos deste montante.

As empresas pesquisadas responderam questionários padronizados (de acordo 
com critérios pré-estabelecidos de fatores gerenciais de sucesso), resultando a pontuação 
mostrada na Tabela 1 (Fatores Gerenciais Pesquisados).  As análises de dados, considerou 
questões qualitativas e quantitativas. Qualitativamente, a partir da revisão bibliográfica e 
a codificação, classificação em categorias, interpretação/organização, e compreensão dos 
dados das empresas.

Quantitativa a partir de pontuação de cada empresa; bem como outras informações 
foram estruturadas por meio de análises sintéticas e analíticas, tanto vertical como 
horizontalmente em relação aos valores obtidos, resultando no modelo de gestão para 
alinhamento.

4. ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A estrutura e tratamento de dados seguiu ao seguinte conceito. Primeiro, é orientada 
por uma somatória algébrica da pontuação obtida por cada empresa, na linha horizontal, em 
relação aos fatores gerenciais conforme indicado no Tabela 1. Obtidos os valores chegou-
se aos valores que evidenciaram desempenhos significativamente diferentes em relação as 
empresas. 

O somatório, dos valores obtidos por cada empresa, embora indicasse um 
desempenho; não era totalmente conclusivo sobre as questões objeto da pesquisa. Por 
exemplo; “se a empresa está alinhada e tem resultados eficazes”. Assim, análises comparativas 
foram desenvolvidas para evidenciar; a partir dos dados; informações que pudessem 
salientar aspectos diferenciadores do desempenho das empresas. 

Tabela 01 - Fatores Gerenciais Pesquisados
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FONTE: Autor

Os Gráficos 1 e 2, indicaram a pontuação direta de cada empresa pesquisada. Com 
a aplicação do princípio de Pareto outra análise foi evidenciada; dividindo as empresas 
pesquisadas em pelo menos três categorias quanto ao desempenho.
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Figura 02 – Gráfico: Empresas x desempenho em relação aos Fatores Gerenciais

Fonte: Autor

Fonte: Autor

Figura 03: Gráfico: Pareto – pontuações das empresas x fatores gerenciais

Considerando um total de 40 (quarenta), empresas que responderam à pesquisa, foi 
realizada e caracterizada a seguinte divisão quanto ao desempenho em relação aos fatores 
gerenciais. Parcelas de empresas com desempenho Superior, Médio e Baixo (Gráfico 3). 
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Empresas DS - Desempenho Superior, ou seja, que conseguiram a pontuação de 40 a 
55 pontos em relação aos fatores. DM - Desempenho Mediano, que atingiram a pontuação 
de 24 a 39 pontos; e por último as empresas DB - Desempenho Baixo, que ficaram entre 10 a 
25 pontos; em relação aos fatores pesquisados. 

Figura 04 – Gráfico: Porcentagem das empresas em relação á desempenhos

Superior
42%

Mediano
38%

Baixo
20%

Baixo

Superior

Mediano

Empresas pesquisadas % entre de Desempenho Superior,
Médio e Baixo

Fonte: Autor

Fonte: Autor

4.1. Análise Comparativa (Verticais e Horizontais)

Ainda para buscar evidências e fundamentação conclusiva quanto aos dados; uma 
avaliação de cada Fator Gerencial, tais como Planejamento, Liderança, Comunicação entre 
outros, foram efetivadas com os valores máximos possíveis, para cada item. 

Por exemplo; para o fator Prospecção de Mercado, se todas as empresas pesquisadas 
tivessem pontuado com a nota máxima até 5 (cinco); somaríamos um total de 40 empresas x 
5 = 200 pontos. No entanto obteve somente 83 pontos neste quesito.  A diferença verificada 
entre o total possível e a atingida pelas empresas foi de 117 pontos. 

Figura 05 – Gráfico: Desempenho das empresas pesquisadas em relação aos Fatores 
Gerenciais
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O procedimento foi aplicado para todos os outros fatores gerenciais. E uma vez 
calculada as diferenças possíveis entre a pontuação máxima; pode-se salientar quais fatores 
as empresas evidenciam como mais importantes ou menos importantes para melhorar 
resultados organizacionais. Itens circundados mostram as menores diferenças entre os 
fatores gerenciais de sucesso e o valor indicado pelas organizações pesquisadas.

4.2. Desempenho das Organizações

Uma vez levantados quais fatores gerenciais, de destacam em relação ás organizações 
pesquisadas, foi necessário correlacionar com resultados reais de desempenho das mesmas. 
O indicador definido foi o de produtividade t/h/ano – tonelada, homem, ano. Considerando 
que o indicador é robusto para comparar resultados de empresas do setor tamanhos 
diferentes. Nos gráficos 5, 6 e 7; mostram estes valores, para empresas de desempenho 
superior, médio e baixo; conforme já caracterizado anteriormente. Para tanto foi definida 
uma das representantes da categoria grande, média e pequena.

Figura 06 – Gráfico: Produtividade da Empresa de Desempenho Superior

Fonte: Autor

Fonte: Autor

A empresa de Desempenho Superior; é uma grande empresa; líder de mercado 
no setor de papel e celulose. Caracterizada por se posicionar fortemente nos princípios, 
conceitos e teorias gerenciais modernos, tendo um forte embasamento nos fatores 
gerenciais definidos com base para esta pesquisa.

Figura 07 – Gráfico: Empresa Desempenho Médio
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A empresa de Desempenho Médio tem um forte posicionamento em Desenvolvimento 
Gerencial, Prospecção de Mercado, Planejamento Estratégico, Aspectos de Comunicação, 
Meios de comunicação. Como fatores menos focados estão Gerenciamento da Rotina, 
Resolução de Problemas, Gestão do Conhecimento. Ainda como itens pouco valorizados 
estão Aspectos de Liderança; Tecnologia de Informações e Formação Escolar.

A produtividade indicada pela empresa Desempenho Médio, reflete as variações 
do mercado dos últimos anos e a falta de gestão cientifica por parte da liderança, 
principalmente nos de Planejamento Estratégico, Gerenciamento da Rotina e Resolução de 
Problemas conforme indicado na Produtividade empresa Desempenho Médio ton/h/ano. 
Isto fez com que a empresa se posicionasse de forma reativa ao mercado, não aproveitando 
as oportunidades, nem tão pouco estabelecendo defesas para os pontos vulneráveis. 

Ainda sobre esta organização, ressalta-se que nos últimos 10 meses, foi iniciado um 
programa de melhorias de resultados, com um forte embasamento em desenvolvimento e 
implementação de ferramentas, modelos e teorias gerenciais mais eficazes. Embora ainda 
muito recente; alguns resultados de produtividade já refletem este posicionamento da 
empresa. O programa de melhoria tem enfocado principalmente aspectos de Planejamento 
Estratégico, Gerenciamento da Rotina, Padronização, Desenvolvimento Gerencial, Aspectos 
e meios de Comunicação.

A empresa DB, Desempenho Baixo tem evidenciado os fatores de Prospecção de 
Mercado, Meios de Comunicação, Gerenciamento da Rotina, Resolução de Problemas, 
Gestão do Conhecimento e Treinamento; como fatores menos evidentes, Desenvolvimento 
Gerencial, Formação Escolar, Planejamento Estratégico, Aspectos de Liderança, Aspectos de 
Comunicação, Tecnologia de Informação e Reconhecimento Valorização. 

A produtividade da empresa Desempenho Baixo ao longo dos últimos anos reflete 
um crescimento até 2006, estabelecida muito mais pela demanda crescente do mercado; 
e não um posicionamento mais agressivo por parte da gestão da empresa. Houve certa 
estagnação em 2008 e decréscimo em 2009 em função da crise de mercado conforme 
ilustrado no Produtividade da Empresa de Desempenho Baixo.

Figura 08 – Gráfico: Produtividade da empresa DB

Fonte: Autor
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1. Modelo de Gestão para o Alinhamento Organizacional

Embora a pesquisa evidenciasse fatores gerenciais aplicados e sinalizados como 
importantes para o alinhamento organizacional. Não significa necessariamente que é o 
modelo mais eficaz.  O que pode caracterizá-lo como um modelo prático e aplicável são os 
resultados obtidos a partir do uso. Observa-se que as empresas, nascem, se desenvolvem 
e podem desaparecer em função de inúmeras variáveis que contribuem para manter ou 
estabelecer a sua extinção. 

E durante o processo de crescimento e maturação, ocorrem importantes mudanças 
que se caracterizam, pela dificuldade de alinhamento e gestão, pois as operações, os clientes, 
o número de funcionários e a concorrência aumentam de forma significativa. 

Assim, deduz-se que as organizações, evoluem e constroem um modelo único, 
próprio, deduzido dos erros, das observações das oportunidades, da concorrência da 
estrutura do mercado e também da conjuntura geral de onde opera.

Em linhas gerais, no entanto; é evidente que um modelo básico pode servir de 
catalisador e agilizar o processo de maturação organizacional; quanto o alinhamento eficaz 
da gestão, com crescimento e maturidade empresarial.

A Tabela 2 - Comparação Fatores Gerenciais - Setor de Papel e Celulose e Empresas 
de Desempenho Superior - reflete a comparação entre os fatores gerenciais que mais 
evidenciados na pesquisa, mostrando o posicionamento de todas as empresas pesquisadas 
e o posicionamento das empresas com operações e desempenho superior, reconhecidas 
pelo mercado.

O que se observa da síntese, é o que se pode caracterizar, como evidência de 
um modelo, que se praticado, pode definir eficácia por parte da gestão e consequente 
alinhamento em torno dos objetivos e metas da organização. Ressalte que dois fatores 
Padronização/Normatização e Treinamento, não evidenciados pelo mercado, são fatores 
muito evidentes para as empresas de referência de desempenho superior. Assim farão parte 
da síntese, pois refletem de maneira consistente a sua importância no modelo.

Tabela 02 - Comparação entre Fatores Gerenciais do Setor x Empresas Superiores

Fonte: Autoria própria
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Com objetivo de sintetizar, os Fatores Gerenciais podem ser distribuídos, de uma 
forma visual, conforme Figura 2 - Modelo de Gestão para Alinhamento Organizacional; 
caracterizando um modelo cíclico que reflete bem o contínuo operacional dos negócios. 

O ciclo parte de um posicionamento sempre muito forte por parte da liderança 
da empresa, podendo ser no início das operações de qualquer empresa, normalmente o 
empreendedor. Desse posicionamento; aspectos estratégicos de entendimento e análise 
do mercado, de produtos e de comparações pode estabelecer consistência nos próximos 
passos de sustentação e crescimento. Aliado ao processo estratégico; ficam bem delineados 
a questões de desenvolvimento gerencial; comunicação e treinamento; que sustentam uma 
importante função de comunicar e envolver as pessoas no processo do negócio.

Ainda como fundamento essencial do ciclo, destaca-se a padronização, que 
estabelece um modo padrão de executar as atividades, porém busca a regularidade e 
desempenho de atingir sempre os mesmos resultados. Aliado ao processo de padronização; 
destaca-se o gerenciamento da rotina; que fornece as bases para sustentar tudo aquilo que é 
estratégico. Nenhum objetivo estratégico pode ser atingido, sem que o domínio do dia a dia 
esteja conquistado; pois não se conseguiria atingir as mesmas especificações regularmente.

 Concluindo o modelo a prática de resolução de problemas, que tem como 
fundamentação básica, uma atitude cultural de agregação de aprendizado, visando não só 
resolver contratempos ou eventos negativos de forma rápida e eficiente; mas tirar proveito 
destes, e estabelecer uma barreira a futuros problemas.

Figura 09 - Modelo de Gestão para Alinhamento Organizacional

Modelo de Gestão para Alinhamento Organizacional

Lidirença

Planejamento
estratégico

Desenvol. Gerencial

Comunicação

*GC/Treinamento

Gerenciamento
Rotina

Padronização
Normatização

Resolução de 
Problemas

*Gestão do conhecimento

Fonte: Autor
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Conceitualmente o modelo não é complexo, no entanto a dificuldade principal é 
interagir com os colaboradores, buscando a sincronia necessária para atingir a sinergia que 
caracterizaria um desempenho excelente.
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PROGRAMA DE SUGESTÕES DE MELHORIAS: ESTUDO DE CASO DURANTE 
A IMPLANTANTAÇÃO EM UMA EMPRESA DE GRANDE PORTE 

Patricia Michele de Melo Paiva26 e Claudeci Coutinho de Oliveira27 

Área de Concentração: Gestão da Qualidade 
Grupo de Trabalho: Engenharia da Produção 

RESUMO 
As empresas vêm sofrendo pressões para melhorar a performance competitiva. Para tanto, 
as organizações podem adotar uma estratégia que envolve inovações em processos e 
ferramentas de melhoria contínua Essas estratégias estão pautadas na eliminação de 
desperdícios, melhoria dos produtos, aumento da produtividade, bem como no uso de 
soluções que se apoiem na motivação e criatividade dos colaboradores para melhorar a 
prática de seus processos. Este estudo tem como objetivo analisar a inovação em processo e 
a metodologia de melhoria contínua implementada em uma indústria papeleira de grande 
porte, no estado do Paraná. A metodologia utilizada na pesquisa se tratou de um estudo de 
caso da implantação de um programa de sugestões de melhoria, baseado em instrumentos 
de coleta e análise de dados. 
Palavras-chave: Melhoria Contínua, Inovação, Geração de ideias. 

ABSTRACT 
Companies have been struggling against pressures to improve their competitive performance. 
Moreover, the organizations can adopt a strategy which involves process innovations and 
continuous improvement tools. These strategies are related to waste eliminations, product 
improvements, increase of productivity, and also, to the use of ways based on the employees 
motivation and creativity in order to improve their processes. This study aims to evaluate 
process innovation and the continuous improvement methodology used in a large paper 
industry located in Parana state. The methodology used on this research was a case study of 
improvement program based on employee suggestions, based on data collection and data 
analysis. 
Key-words: Continuous improvement, innovation, ideas generation

1. INTRODUÇÃO 

Uma das formas de melhoramento de processos é a melhoria contínua. Difundida 
dentro do movimento da qualidade pelo conceito kaizen, a melhoria contínua tem sido 
importante por ter apresentado resultados significativos e ser a base de conduta para 
melhorar a performance de empresas bem sucedidas, principalmente as manufatureiras 
(SHIBA et al., 1997). 
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Com a evolução dos processos buscando maior qualidade, a melhoria continua 
avança e acompanha essa evolução. A melhoria da produção deve ser tratada de forma 
completa, o que requer balanceamento e integração dos sistemas técnicos e sociais. 
Isso conduz à necessidade de atuação em diferentes áreas e à consideração de aspectos 
como habilidades e motivação (Harrison, 2000). 

Atualmente, é razoável admitir haver carência nas empresas quanto à 
coordenação das atividades de melhoria dentro de uma visão sistêmica dos processos 
existentes. As atividades normalmente focam a solução necessária para se adequar a 
um ou outro indicador de desempenho, e não estendem a análise para implicações em 
outros processos. 

Pode-se, então, esperar, como contribuição importante deste trabalho, o 
reconhecimento de alguns tipos de comportamentos que já são praticados nas empresas 
e que serviram de base ou alavanca para iniciar a estruturação de uma sistemática de 
melhoria contínua. 

Sabendo que a criatividade é um dos bens mais valiosos que alguém pode ter 
o que diferencia o ser humano dos outros seres vivos. Para se gerar uma ideia não é 
preciso conhecimento aprofundado no assunto, é necessária apenas a oportunidade de 
expô-la. 

Embora os sistemas de sugestão de melhorias sejam muito comuns no Japão, no 
Brasil e em outros países latino americanos ainda é uma prática muito pouco utilizada. 
Este artigo pretende apresentar a filosofia desta ferramenta e analisar as vantagens de 
sua utilização com base no estudo de caso de uma empresa do setor papeleiro do sul 
do País. 

2. METODOLOGIA 

Para a realização do estudo de caso foi selecionada a fábrica de celulose e papel 
localizada no Paraná – Telêmaco Borba. A empresa ofereceu um campo de pesquisa 
(Coordenação de melhoria contínua) que permitiu visualizar a iniciativa e implementação 
de um modelo de geração de ideias realizado durante a comemoração do 14º aniversário 
do programa de melhoria continua da empresa. 

Todo o desenvolvimento deste artigo foi baseado no manual criado pela empresa 
e na aplicação do método estudado durante o planejamento do trabalho. 

A metodologia empregada foi desenvolvida com o objetivo de criar condições 
favoráveis dentro do ambiente corporativo para o desenvolvimento de iniciativas e 
ideias de melhorias. 

Dessa forma, o projeto buscou ter foco na inovação, compartilhamento de 
conhecimento, de experiências e ideias dos colaboradores como estratégia competitiva 
que agregam valor para a indústria estudada. 

O projeto de ideias e sugestões teve como principal objetivo motivar e estimular 
a criatividade e a participação dos colaboradores, na busca por soluções promovendo 
a iniciativa e participação de todos no processo de melhoria e busca de resultados 
e contribuindo para a melhoria dos serviços e processos, através da participação e 
comprometimento de todos, 
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• Buscando o crescimento do profissional, 
• Participando para a manutenção do resultado operacional positivo. 
• Sabendo da necessidade de criar um regulamento para esse projeto, a empresa 
enviou a todos seus colaboradores por meio de e-mail “comunicado geral” o 
informativo do inicio da campanha. Essa campanha foi baseada no aniversario 
de quatorze anos da área de Melhoria Continua da empresa, aberta a todos os 
funcionários próprios, estagiários e aprendizes. 

A estrutura básica destes sistemas foi muito simples. Os funcionários apenas 
precisavam apresentar suas ideias de melhoria, através de um formulário, para qualquer 
problema identificando no ambiente de trabalho. 

As ideias inovadoras que podiam ser inscritas no projeto forão divididas em cinco 
categorias, baseadas no resultado das metas da organização: 

• CUSTOS 
• MEIO AMBIENTE 
• PRODUÇÃO 
• QUALIDADE 
• SAÚDE E SEGURANÇA 

As sugestões foram avaliadas por uma Comissão e as 03 (três) melhores colocadas de 
cada categoria serão premiadas, que deverão ser colocadas em pratica até o final do ano da 
escolha em que foi selecionada. 

Além dos resultados concretos dos Programas de Ideias, que são as inovações 
propriamente ditas, os Programas de Ideias geram outros benefícios tais como: 

• Fomento do espírito de equipe, da participação e da colaboração; 
• Incremento à Cultura de Inovação; 
• Valorização das ideias dos colaboradores, o que os motiva a participar sempre mais; 
• Ampliação da visão sistêmica da empresa; 
• Desenvolvimento da habilidade de gerar, avaliar e implementar ideias; 
• Incremento à Gestão do Conhecimento; 
• Prática do fornecimento e recebimento de feedbacks. 

2.1. Histórico da Empresa 

A Empresa trabalha no ramo de papel e celulose, cujo escritório central esta 
localizado na cidade de São Paulo, capital. Com 15 unidades industriais – 14 no Brasil e uma 
na Argentina – a empresa é brasileira e foi fundada em 1899. O grupo conta com as seguintes 
classificações: Escritório Sede, Embalagens, Florestal, Papeis e Sacos. 

É a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, líder na produção de papéis 
4e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, além de 
comercializar madeira em toras. 

A empresa conta com aproximadamente 2000 funcionários. 
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3. DESENVOLVIMENTO
 
3.1. Melhoria Contínua
 

No mundo atual praticamente não existe nenhuma empresa importante que não 
tenha um sistema ou equipes de melhoria, utilizando diversas variações derivadas da mesma 
metodologia. 

Melhoria Contínua é o conjunto de atividades planejadas através das quais todas 
as partes da organização objetivam aumentar a satisfação do cliente, tanto para os clientes 
internos quanto externos. Esta é uma das filosofias do Total Quality Management – TQM 
(Gerenciamento Total da Qualidade). 

Nesta concepção, Motta (1999, p. 135) afirma que: “Toda a empresa possui um grande 
estoque de conhecimentos, além de uma imensa capacidade de reciclá-los e de aplicá-los”. 
Motta (1999, p.139) prossegue: “O aprendizado contínuo e a reação adaptativa confiam nos 
relacionamentos interpessoais, no conhecimento e ações compartilhados e na colaboração 
mútua para produzir e promover novidades”. 

Coube à empresa acreditar e abrir espaço aos colaboradores, incentivando a 
manifestarem a sua criatividade, correrem riscos e tolerarem erros e meios para que, em 
um aprendizado contínuo, possam ter a liberdade de explorar suas habilidades, não só para 
descobrir problemas, como também para solucioná-los. De acordo com este ponto de vista: 

A gestão do conhecimento se materializa a partir do reconhecimento da 
necessidade de parar e aprender, por meio de transformações na cultura 
organizacional, de ações bem focadas em termos de gerenciamento da 
informação, e de uma comunidade organizacional, que leve as pessoas aos 
processos de suporte à Gestão do Conhecimento, Terra (2003, p. 23). 

O aprendizado é algo que deve acontecer nas organizações que estão motivadas a 
persistir no mercado competitivo e globalizado. Desta forma, as organizações são concebidas 
como sistemas vivos, que existem em um ambiente amplo do qual dependem em termos de 
satisfação das suas várias necessidades.

3.1.1. Fatores que contribuem para a melhoria contínua

• Sustentável: a melhoria contínua necessita de tempo para se adaptar, para 
obter a garantia de resultados consistentes. Envolve toda a companhia: todos os 
colaboradores têm potencial criativo para encontrar problemas e solucioná-los. Isso 
requer tempo e paciência dos colaboradores até que se transforme em algo natural 
na organização. 
• Processo: sua essência está no ciclo repetitivo da aprendizagem e definição do 
problema. 
• Focalizado: o esforço criativo dos colaboradores e da organização deve estar centrado 
em um alvo certo para não se preocupar com melhorias aleatórias simplesmente. 
• Incremental: as mudanças devem acontecer gradativamente, acreditando que o 
desafio consente em perseverança, e transmitir segurança em cada etapa alcançada, 
mesmo que o processo seja lento. 
• Inovação: consiste em mudança contínua, eliminando o status quo, sendo possível 
aplicar em qualquer tipo de problema das organizações, para compreendê-lo 
continuamente (COTEC, 1999). 
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Figura 01 – Fatores que contribuem para a melhoria continua 
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Fonte: Cotec (1999) 

Pela disposição da figura 1, a melhoria contínua, fundamentada na filosofia japonesa 
Kaisen, expressa a busca permanente por melhoramento e esta relacionada à capacidade 
de resolução de problemas por meio de pequenos passos, alta frequência e ciclos curtos de 
mudança. 

Deste modo, estas mudanças refletem nas organizações um ambiente cada vez mais 
dinâmico e inovador, de modo que essa condição exige uma adaptação às novas práticas 
de trabalho. 

3.1.2. Metodologia de melhoria continua
 
“A qualidade tem existido desde tempos em que os chefes tribais, reis e faraós 

governavam. Inspetores aceitavam ou rejeitavam os produtos se estes não cumpriam as 
especificações governamentais.” (VERAS, 2009). 

O movimento da qualidade tem contribuído de forma marcante até os dias atuais na 
obtenção das vantagens competitivas junto às empresas. 

A Melhoria Contínua é um dos principais alicerces da empresa em estudo, sabendo 
que o programa de melhoria contínua da empresa quem lançou o programa de ideias 
para superar aos colaboradores. Foi através desta base que foi elaborado este projeto, 
para encontrar sugestões que auxiliassem na melhoria contínua de processos, produtos, 
atividades, tarefas da empresa. Para Davis (2001, p.154) a melhoria contínua possui um 
significado geral que é “[...] um esforço continuado para melhorar todas as partes da 
organização e todas as saídas.” E um significado mais específico “[...] está focado na melhoria 
contínua para a execução do trabalho”. 

A empresa em estudo utiliza como metodologia o Kaizen, melhoria continua WCOM, 
fundamentada no TPM, Total productive mantenence. Baseada numa estrutura de Pilares 
para poder alcançar seus objetivos. 

O programa de melhoria continua da empresa tem atualmente 13 Pilares – estruturas 
interfuncionais que auxiliam e gerenciam projetos de melhoria, como acompanham a 
produção melhorando os processos e produtos definidos pela empresa. 
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Os Pilares são: Melhoria focada, Qualidade progressiva, Manutenção planejada, 
Gestão Autônoma, Segurança do trabalho, Saúde Ocupacional, Gerenciamento antecipado 
de produtos, Gerenciamento antecipado dos equipamentos, Meio Ambiente, Educação e 
treinamento, Logística, Office TPM e Custos.

3.2. Inovação 

Atualmente para se destacar no mercado cada vez mais competitivo, é necessário 
apresentar o perfil de empreendedor que apresente um diferencial que promova a mudança 
e o desenvolvimento econômico. Esse novo profissional deve ter a capacidade de inovar 
continuamente, trazendo ideias, que revolucionem a maneira de administrar as decisões 
que, trarão o sucesso para a organização. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Inovação Tecnológica (PINTEC, 2005), 
o Brasil investe cerca de pouco mais que 1% do Produto Interno Bruto (PIB) em inovação 
tecnológica, portanto, um Programa de ideias se utilizado como elemento motivador, pode 
auxiliar as empresas a criar uma cultura de criatividade em que os funcionários contribuam 
motivados por um sistema de recompensas e reconhecimentos. Este sistema deve ser 
planejado e executado através de um conjunto de ações com atividades que estimulem a 
geração de novas ideias. Em 2011, ainda segundo os dados da Pesquisa Nacional de Inovação 
Tecnológica (PINTEC,2011), 3,3% de todas as empresas do Brasil investiram em inovação e 
implementaram novos projetos. 

Entende-se então que uma empresa não pode ser considerada atividade 
empreendedora, a menos que haja algum tipo de inovação: “[...] empreendedorismo não 
trata apenas de pequenas empresas e novos empreendimentos. Não aborda apenas a 
criação de novos produtos ou serviços, mas, sim, inovações em todos os âmbitos do negócio” 
(CHIAVENATO, 2007, p. 261). 

É preciso estimular os colaboradores a participar desse processo, é uma postura pró-
ativa das organizações que as capacita a lidar com as mudanças, com os desafios do mercado 
e auxilia a manter vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. São iniciativas que 
servem de estímulo a ideias inovadoras, desde que alinhadas às estratégias de inovação 
(BARBIERI, ÁLVARES, CAJAZEIRA, 2009; SCHERER E CARLOMAGNO, 2009). 

No entanto, alguns elementos, como suporte da alta administração, descrição das 
regras, políticas e objetivos organizacionais, são extremamente importantes (BARBIERI, 
ÁLVARES E CAJAZEIRA, 2009). 

Se o Programa adotar um sistema de premiação, Robinson e Schoroeder (2004, p. 
68) aconselham a organização estipular regras bem definidas, com parâmetros claros para 
o valor das sugestões aprovadas, recompensando cada ideia com seu devido valor. Elas 
precisam estabelecer “um processo de avaliação, para calcular a economia gerada por uma 
ideia, um esquema de arbitragem, para mediar e resolver disputas advindas desses cálculos 
e um processo de auditoria, para garantir a exatidão das projeções”. Para tanto, é preciso 
estabelecer regras claras, indicando expressamente em documento formal, como as ideias 
deverão ser avaliadas, selecionadas e aprovadas, desde que não façam parte das atribuições 
para o qual o colaborador foi contratado e é claro, recebe um salário para executá-las. Na 
visão dos autores, um sistema de recompensa bem estruturado e alinhado com os objetivos 
da empresa. 
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3.3. Programa De Sugestão 

Independentemente do grau de novidade da inovação, se radical ou incremental, as 
ideias surgem em função de dois motivos básicos: problemas, necessidades e oportunidades 
relacionadas com a produção e comercialização de bens e serviços; e oportunidades 
vislumbradas com a ampliação dos conhecimentos que ocorrem tanto na própria empresa 
quanto no seu ambiente geral. 

As empresas brasileiras utilizam estes programas de geração de idéias com 
o intuito de transformar a criatividade dos seus funcionários em resultados 
positivos para a empresa. O volume de ideias num programa depende de 
fatores como a área de atuação, estrutura, cultura, perfil dos colaboradores 
e objetivos do programa (FLORIANO, 2005). 

Empresas que valorizam e implementam ideias dos seus colaboradores compreendem 
que o valor deste ativo as torna extremamente competitivas, líderes e difíceis de serem 
copiadas. 

Os sistemas de sugestões acabaram virando moda nos Estados Unidos, tendo sido 
adotados por um grande número de empresas antes da 2ª Guerra Mundial, como mostra 
Yasuda (1991). Ao final dessa Guerra, observa-se no Japão um crescimento vertiginoso do 
número de empresas que passam a adotar sistemas de sugestões, tendo contribuído para 
isso de forma especial a Toyota, então uma pequena empresa, que implantou o seu sistema 
de sugestões em 1.951 com o nome de Ideia Criativa. Em 1977 o sistema da Toyota atingiu a 
marca acumulada de um milhão de ideias; em 1984, 10 milhões e 20 milhões em 1988, com 
uma média de 47,7 ideias por funcionário ano Toyota (YASUDA; p. 69-71).

Michalko (2003) observa que a mente humana tenta resolver facilmente os problemas 
uma vez que a perspectiva inicial é limitada e superficial. De outra forma, as pessoas são 
condicionadas a ver somente o necessário e as inovações surgem frequentemente de novas 
perspectivas não percebidas pela grande maioria das pessoas, uma vez que elas têm sido 
ensinadas a pensar de forma fértil, lógica e linear. 

Entretanto, a imaginação é uma mistura conceitual, um processo cognitivo que 
opera abaixo do nível de consciência. Isso envolve a ligação de dois conceitos cognitivos 
que criam novos significados e explicam o pensamento abstrato e a criatividade, que 
segundo o mesmo autor é uma operação básica exclusiva da espécie humana. Porém, essas 
combinações ocorrem constantemente no inconsciente e são críticas para a criação de 
novos significados, ideias e insights. 

Então, o segredo é mover-se além da lógica. O pensamento criativo pelo aprendizado, 
combinar diferentes conceitos deliberadamente e, conscientemente, para os processos de 
inovação Esse pensamento é denominado de pensamento sistêmico. 

O Programa e Sugestões possibilita manter a inovação como um processo contínuo, 
por meio de um fluxo de novas ideias, eliminando as lacunas com da participação de todos 
os colaboradores da organização. 

A importância de um fluxo constante de novas ideias justifica-se pelo fato de não 
serem todas as ideias passíveis de serem transformadas em inovações. 

Stevens e Burley (1997) afirmam que em certos setores industriais são necessárias 
3.000 ideias (raw ideas) para desenvolver um novo produto aceito pelo mercado. Os autores 
denominaram de “joia da coroa” a ideia que origina uma inovação transformada em um 
produto e aceita pela sociedade.
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O processo de inovação é representado por uma curva de sucesso em que o número 
de ideias diminui conforme se aproxima o lançamento comercial do produto. 

Este fenômeno decorre dos aperfeiçoamentos organizacionais, tecnológicos e 
mercadológicos. Neste caso, justifica-se a necessidade de um grande número de ideias às 
empresas que desejam inovar. 

Nesse sentido, os autores, observam que as ideias são selecionadas de acordo com 
os objetivos organizacionais para alimentar os processos de inovação. 

Todavia, a inovação organizacional é fruto do esforço do trabalho em equipe, 
sistematizado, partilhado e sintonizado com a estratégia da empresa (ARRUDA, ROSSI e 
SVAGET, 2009). 

Algumas ações colaboram para o sucesso da gestão da inovação. A redução de custos, 
melhoria na qualidade e ganhos de competitividade são algumas das vantagens obtidas 
por intermédio dos Programas de Sugestões (BÖHMERWALD, 1996; McDERMOTT, MIKULAK 
e BEAUREGARD, 1996; ROBINSON e SCHROEDER, 2005; BARBIERI, ÁLVARES e CAJAZEIRA, 
2009). 

Nesse sentido, a geração, captação e implementação de ideias originadas pelas fontes 
internas para os processos de inovação, servem como entrada para a fase de levantamento 
do modelo de gestão de inovação apresentado a seguir. 

3.3.1. O modelo de funil 

O modelo do funil desenvolvido por Clark e Wheelwrigth, representa a necessidade 
de gerar ideias em quantidades elevadas para os processos de inovação organizacional. A 
Figura 2 ilustra a forma de captação e seleção das ideias que darão origem às inovações 
lançadas no mercado. 

Figura 02 - Modelo do Funil

Fonte: Adaptado de Barbiéri, Àlvares e Cajazeira (2009 p.22-23). 
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Esse modelo permite a coleta de muitas ideias, possibilitando optar por aquelas 
mais compatíveis aos objetivos estabelecidos para uma determinada estratégia. A maioria 
dos modelos pré-estabelece que a geração de ideias é a parte inicial dos projetos, e que 
após atender alguns requisitos, serão aperfeiçoados, somando-se a outras ideias, para o 
lançamento dos projetos inovadores (BARBIERI, ÁLVARES E CAJAZEIRA, 2009). 

4. O CASO EM ESTUDO 

As ideias foram inscritas individualmente ou em grupos de até três (3) pessoas, 
favorecendo, assim, o compartilhamento de conhecimentos entre colaboradores. As 
inscrições foram de 1º a 24 de março de 2016. 

A empresa não colocou limite de ideias por colaborador, deixando claro que ele 
consiga suportar todos os projetos em andamento e não afete sua rotina de trabalho. Esse 
limite será avaliado pela Comissão de Inovação, colaborador e seu gestor. 

Quando as ideias fossem escritas por mais de um colaborador, eles deveriam 
identificar um Líder para a equipe que teve a atribuição de ser o ponto focal do grupo com 
a Gestão do Projeto. Os líderes não tiveram direito a maiores pontuações, os prêmios foram 
divididos igualmente entre a equipe. Para inscrever a ideia, o(s) colaborador(es) deverá(ao) 
utilizar o formulário fornecido pelo programa de melhoria continua da empresa. 

Os funcionários apresentaram suas ideias de melhoria, através de um formulário 
composto pelos seguintes itens:

• AUTOR(ES) DA IDEIA: definição do Líder da ideia e equipe, se houver 
• TÍTULO DA IDEIA: atribuir um nome para ideia proposta 
• CATEGORIA DA IDEIA: Segurança, Custos, Meio Ambiente, Produção e Qualidade. 
• SITUAÇÃO ATUAL (DESCREVER O CONTEXTO DA OPORTUNIDADE OU PROBLEMA): 
Espaço para descrição do problema. O(s) colaborador(es) deverá (ao) descrever o 
desafio ou a situação atual que oportuniza a ideia. 
• SOLUÇÃO PROPOSTA (DESCREVER A SOLUÇÃO GERADA PARA RESOLVER O 
PROBLEMA OU ATENDER À OPORTUNIDADE): espaço para descrição da ideia. O(s) 
colaborador(es) deverá (ao) descrever a mudança proposta pela ideia. É importante 
apresentar uma descrição completa, com informações precisas e claras, facilitando a 
avaliação e favorecendo a aprovação efetiva. 
• ÁREA NA QUAL SE APLICA: atribuir a área de aplicação para a ideia proposta 
• QUAIS OS BENEFÍCIOS QUE ESSA SOLUÇÃO PODERÁ GERAR? 
• APROVEITE PARA COMPLEMENTAR A SUA SUGESTÃO: momento para descrever 
melhor a ideia, complementar com outras informações disponíveis e ajudar a 
comissão a entender a sugestão. 

5. DELINEAMENTO DA PESQUISA
 

A avaliação por critérios teve como objetivo a valoração da ideia, ou seja, a geração 
de pontuação para cada uma, possibilitando comparar as ideias e facilitar a classificação. 
Para o processo de pontuação, as ideias elegíveis foram avaliadas de acordo com os critérios 
descritos abaixo: 
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• Grau de inovação ou caráter inovador; 
• Abrangência da ideia na organização; 
• Velocidade de implementação da sugestão; 
• Complexidade técnica para implementação das ideias em relação às tecnologias, 
processo e conhecimentos utilizados da ideia; 
• Custo de implementação da ideia; 
• Beneficio anual líquido da ideia; 
• O parecer final. 

A definição do responsável e equipe de implantação seguiram o fluxo de 
responsabilidade das áreas de engenharia, manutenção, produção e afins. Os gestores foram 
orientados para que as ideias não fossem reprovadas por falta de recursos no orçamento 
para programa-las, pois mesmo que não tivessem recurso em curto prazo, a ideia poderia 
ser considerada aplicável no futuro. 

5.1. Modelo De Recompensa 

Como forma de incentivar os colaboradores a participarem com ideias no Projeto 
“Ideias para Superar” da indústria Papeleira, foram estabelecidas recompensas, por 
pontuação, de acordo com o critério e resultado da avaliação da Comissão. 

Cada critério de acordo com seu peso específico gerou uma pontuação de acordo 
com o impacto da ideia, conforme estabelecido pela gestão do projeto. A partir desses 
critérios, as 03 (três) melhores classificadas de cada categoria receberam uma pontuação 
como premiação: 

Quadro 01 – Pontuação por premiação 

1º Lugar - 1000 pontos

2º Lugar - 500 pontos

3º Lugar - 250 pontos

Fonte: Os autores 

A pontuação da ideia foi dividida igualmente pelo número de Integrantes da equipe, 
sendo que o líder da equipe não recebeu pontuação adicional por esse papel. Essa pontuação 
foi retirada por meio de prêmios através de um site Online do programa de recompensas da 
empresa. 
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5.2. Plano de Coleta de Dados 

Este estudo tratou-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. 
Qualitativa ao interpretar os fenômenos e atribuir significado ao objetivo da pesquisa. 

Descritiva, devido á ampla realidade pesquisada, abrangendo aspectos ambientais, 
de qualidade, de produção, de segurança, de saúde ocupacional e de custos. 

A pesquisa é exploratória por se tratar de um tema pouco explorado. Para essa 
questão, foi realizado o levantamento bibliográfico. 

Quadro 02 – Programa de sugestões – Tipologia Utilizada

Fonte: Os autores

No Quadro 2, conseguimos obter um resumo das características e técnicas utilizadas 
na pesquisa, a tipologia teve base em trabalhos realizados em outras empresas fornecido 
através de benchmarking realizado pela empresa em estudo.

Figura 03 – Sistematização das etapas de seleção das ideias
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Fonte: Os autores 

É importante salientar que um criador de ideia, tendo sua ideia aprovada ou não, 
sempre recebeu feedback sobre sua criação. Uma ideia mesmo que não aprovada em uma 
primeira avaliação ou seleção não pode ser excluída, ela deve ser armazenada em um banco 
de dados e reavaliada em outras oportunidades como mostra a Figura 3. 

Geração de 
ideias

Banco de 
ideias

Separação
por

CATEGORIA

Avaliação
Comitê

Seleção

Respostas ao
idealizador

As ideias não
escolhidas devem

ser identi�cadas e o
idealizador receber

feedback
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5.3. Análise de Dados 

A técnica utilizada para coletar as ideias, foi através de urnas (três urnas) distribuídas 
pela unidade estudada, uma em cada restaurante (dois restaurantes) e uma na portaria 
da empresa, com os formulários de inscrição a fim de facilitar a participação de todos os 
colaboradores. 

O programa ficou aberto durante um mês para que os colaboradores entregassem 
suas ideias. Como na empresa estudada a produção é continua, têm-se cinco turmas de 
trabalho. O projeto conseguiu abranger as cinco turmas de trabalho, para que todos 
pudessem participar. 

Após o encerramento das inscrições a equipe responsável pelo programa contabilizou 
170 ideias enviadas ao programa de melhoria Continua, distribuídos para avaliação conforme 
a Tabela 1. 

Tabela 01 - Distribuição das Ideias

Fonte: Os autores 

As ideias avaliadas para a premiação foram direcionadas aos Pilares:
 
• Pilar CO – Pilar de Custos 
• Pilar MA – Pilar de Meio Ambiente 
• Pilar MF – Pilar de Melhoria Focada (Produção) 
• Pilar QP – Pilar de Qualidade Progressiva 
• Pilar ST – Pilar de Segurança do trabalho 
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O critério que teve mais ideias durante esse projeto foi sobre Saúde e segurança 
do trabalho, reforçando o compromisso que a empresa estudada e seus colaboradores tem 
com a segurança interna. 

As ideias que não estão dentro das características e objetivos do programa foram 
direcionadas para as áreas de atuação da ideia. 

• ALMO – Almoxarifado 
• COMC – Coordenação de Melhoria Contínua 
• G&G – Gente e Gestão 
• GRU – Gerência de Recuperação e Utilidades 
• GSS – Gerencia de Serviços 
• MP – Maquina de Papel 
• SIG – Sistema Integrado de Gestão 
• TI – Tecnologia da Informação

Os gestores da coordenação do programa de melhoria continua da empresa ficaram 
com a responsabilidade de receber o retorno (feedback) dos responsáveis de cada categoria 
e das respectivas áreas para repassar aos colaboradores idealizadores. 

Para as ideias vencedoras foi realizada uma entrega formal da premiação e do 
certificado de conquista para os idealizadores juntamente com a equipe de criação do 
programa e de suporte – sendo composta pelo gerente da área, coordenador do colaborador 
e analistas e coordenador da área de melhoria contínua. 

6. CONCLUSÃO
 
Implantado em 2016, cujo foco principal era o incentivo à participação dos 

colaboradores no processo de melhoria contínua, reconhecendo e recompensando suas 
ideias criativas e validas. O programa propiciou inúmeros resultados positivos para a empresa 
tais como: 

− Sugestões Cadastradas e Avaliadas: 170 
− Colaboradores Participantes: 251 
− Colaboradores Premiados: 28 
− Áreas mais participativas: Engenharia de Manutenção, central administrativa e 

Manutenção de automação. 

Benefícios do Programa para o Colaborador: 

− Integração e colaboração entre os funcionários a partir do trabalho em equipe 
− Reconhecimento do potencial 
− Oportunidade de ganho financeiro através dos prêmios 
− Desenvolvimento da criatividade e iniciativa 
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Benefícios do Programa para a Empresa: 

− Ambiente e cultura organizacionais propícios à criatividade 
− Identificação dos talentos da empresa 
− Participação e comprometimento dos colaboradores na solução de problemas do 

cotidiano 
− Motivação para desenvolvimento de novas ideias e melhorias 

A elaboração deste artigo permitiu enxergar os diferentes conceitos de ideia, melhoria 
continua oportunidade e inovação. Permitiu ainda concluir que a geração de ideias não é 
apenas um processo de criação. 

O ser humano é a peça importante e fundamental para a geração das ideias, pois 
estas dependem do espírito criativo. Contudo, é necessário salientar que a geração de ideias, 
seu aproveitamento em oportunidades de negócios e sua consequente transformação em 
inovação segue um processo rigoroso e metodológico. Este processo consta de uma análise 
criteriosa das diversas ideias que surgem de um processo de geração de ideias, com critérios 
de avaliação e seleção daquelas ideias que mais se alinham aos objetivos estratégicos da 
empresa. Além disso, pôde-se perceber que a criação de ideias depende ainda da análise de 
cenários diversos, que influenciam diretamente nas oportunidades que podem surgir para 
as empresas que estão imersas no contexto abrangido pelos cenários. 

Pode-se acreditar que o objetivo do projeto da implantação do programa de sugestões 
e ideias para melhoria foi um sucesso, encontrando várias possibilidades de implementação 
de pequenas melhorias e até mesmo aumentando a segurança dos colaboradores em suas 
atividades. 

Ao decorrer do trabalho o grupo de aplicação teve diversas dificuldades, relacionadas 
abaixo:

• Método de comunicação e participação dos colaboradores: devido ao viés da falta 
de cultura da organização em disponibilizar vias de comunicação aberta com o 
colaborador sobre novas possibilidades de idealizações como melhoria de processos 
ou produtos. Para essa dificuldade a área e estendeu o prazo de entrega das ideias e 
foi solicitado o apoio dos gestores da organização para levarem a abordagem as suas 
equipes de trabalho. 
• Gerenciamento após recolher as ideias levantadas: segundo o manual disponibilizado 
para os participantes. Algumas ideias não puderam ser distribuídas aos Pilares para 
avaliação devido a falhas de preenchimento e/ou ideias relacionadas às áreas que 
não foram abordadas nos objetivos propostos. Essas ideias foram encaminhadas para 
o coordenador da área cliente e entregue o feedback ao colaborador idealizador. 
• Avaliação dos comitês (Pilares): os grupos avaliadores seguiram o manual proposto, 
porem na avaliação realizada junto a área de atuação das ideias, não foi possível 
seguir completamente a metodologia solicitada, devido a falta de informação nas 
fichas de inscrição e entendimento do problema citado pelo idealizador. 

Percebe-se que a maioria das ideias propostas pelos colaboradores foi relativamente 
de baixo impacto referente aos resultados dentro da empresa, porem, nenhuma foi excluída 
do processo por ser de baixo impacto, assim também como as de alto impacto e custo 
relativamente alto de implementação.
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Por motivo de restrição, as ideias/temas não foram citadas nesse artigo nem o nome 
dos participantes. 

Com a observação e apoio na implementação do programa de sugestões, tem-se 
abaixo algumas observações e propostas de continuação do trabalho:

• Trabalho contínuo de recepção de ideias e sugestões, utilizando o funil de captação. 
• Aproximação da área de criação do programa dos colaboradores da cadeia de valor, 

para demonstrar a necessidade da participação das pessoas que tem mais possibilidade e 
aproximação do processos. 

Por fim, pôde-se perceber que, embora muitas ideias não sejam aprovadas devido 
ao processo de seleção e ao objetivo do programa, elas não são descartadas, mas sim 
guardadas em um banco de ideias, junto aos Pilares responsáveis, aguardando condições e/
ou oportunidades para serem novamente avaliadas quanto a sua implementação.

Assim, um sistema de sugestões poderia ser utilizado como guia referencial, 
permitindo ao gestor alavancar o potencial da organização, tanto na eficiência da realização 
das atividades quanto na eficácia em relação aos objetivos da organização. Porém, cabe a 
cada empresa estruturar-se para que o uso do programa de sugestões possa se tornar uma 
rotina enraizada em sua cultura.
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE UMA 
PEQUENA EMPRESA

Diéury de Lima Carvalho28; Erickson Alex Lima29; Marco Antonio Cardoso de Souza30 

Área de Concentração: Engenharia de Produção
Grupo de Trabalho: Gestão da Qualidade

RESUMO
A separação de resíduos sólidos é uma grande preocupação em cidades no Brasil todo, por este 
motivo a fiscalização tem se mostrado mais atenta e rígida neste quesito, com isso iniciou-se 
uma  padronização em realizar a separação adequada destes resíduos, sendo que expostos 
em lugares não adequados, fazem com que a natureza se desequilibre, ocasionando assim 
fenômenos. A empresa a ser estudada é uma pequena papelaria do interior do Paraná, onde 
possui vários resíduos ao qual foi direcionada para realizar uma padronização e separação 
correta dos mesmos. Foram feitos vários processos como coleta de dados e informações, 
identificação dos resíduos gerados no processo, classificação, separação, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento e por fim transporte para descarte correto. Com 
base no estudo a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos é de grande 
importância, não apenas por causa da fiscalização, e sim por causa do respeito que devemos 
ter com a natureza, para sempre usufruirmos, para não ocasionar o desequilíbrio e sempre 
ter uma empresa correta e respeitosa.
Palavras Chave: Plano, Gerenciamento, Resíduos Sólidos, Pequena Empresa.

ABSTRACT
The separation of solid waste is a major concern in cities around Brazil, for this reason the 
inspection has been more attentive and rigid in this regard, it began a certain standardization 
in performing adequate separation of these wastes, which are exposed in not suitable places, 
make nature is unbalanced, thereby causing phenomena. The company being studied is a 
small stationery inside the Paraná, which has several waste which was directed to conduct 
a proper standardization and separation of them. They were made several processes 
such as collecting data and information, identification of waste generated in the process, 
classification, separation, segregation, storage, collection, storage and finally transportation 
for proper disposal. Based on the study the development of solid waste management plan 
is of great importance, not only because of the inspection, but because of the respect we 
should have with nature, forever either enjoy the same to not cause the imbalance of the 
same and always have a correct and respectful company.

1. INTRODUÇÃO

A falta de tratamento adequado aos Resíduos Sólidos tornou-se um problema urbano 
complicado, sendo que vários resíduos que são expostos poderiam ser destinados para 
setores como reciclagem. Segundo Prim (1998) os mesmos podem apresentar características 
que o separa dos demais tipos de resíduos convencionais, como acondicionamento, coleta, 
transporte, tratamento e disposição final.
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29 Mestrando em Engenharia e Ciência de Materiais UEPG – e-mail: < erickson_1991@hotmail.com>.
30 Mestrando em Engenharia e Ciência de Materiais UEPG – e-mail: <marko.cardoso@hotmail.com>.
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Atualmente o gerenciamento de resíduos é um dos principais problemas enfrentados 
pelas empresas, dentro da área ambiental, sendo que o Brasil como o exemplo, transformou-
se em um mais urbano, antes sendo agrário, concentrando cerca de 85% da sua população 
nas cidades. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos 
instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, onde o 
poder público e os consumidores, bem como os instrumentos econômicos aplicáveis são 
responsáveis.

Nos dias atuais, um dos problemas mais graves enfrentados pela humanidade é a 
questão dos resíduos sólidos, um problema que se relaciona diretamente com o crescimento 
constante da população, onde cada vez mais o consumismo se faz presente na atual geração, 
o que exige um maior consumo de produtos industrializados. Isso traz grande geração de 
resíduos como sobras de matérias primas do processo produtivo.

2. METODOLOGIA

A metodologia aplicada no presente artigo consiste em analisar como ocorre e como 
é feito um plano de gerenciamento de resíduos sólidos em uma pequena empresa levando 
em consideração pesquisas bibliográficas afim de analisar os fatores necessários para a 
elaboração do mesmo bem como sua importância ambiental, e a realização da mesma na 
empresa.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Resíduos Sólidos

Segundo SCHNEIDER (2004), a geração dos resíduos sólidos e seu descarte no 
meio ambiente podem originar vários problemas ambientais, como, por exemplo, os 
agentes contaminantes, que interagem nos processos químicos naturais, dando lugar a 
sua dispersão e aumentando o problema mais ainda. Por outro lado, deve-se levar em 
conta que o aumento na geração de resíduos provoca um consumo de matérias–primas, 
as quais se encontram na natureza em quantidades limitadas. 

A natureza em seu curso natural renova-se, porém a medida que os processos 
antropogênicos se acumulam, mais especificamente substâncias químicas, ultrapassando 
os limites de reciclagem da própria terra, havendo assim um desequilíbrio no sistema 
biológico. 

A aprovação da lei do plano nacional de Resíduos Sólidos, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo princípios, objetivos, diretrizes, metas e 
ações além de instrumentos do plano nacional de resíduos sólidos, abordando os diversos 
tipos de resíduos gerados, metas, gerenciamento e alternativas de gestão para diferentes 
cenários com seus programas, projetos e ações. Segundo a Resolução n. 005 / CONAMA, de 
5 de agosto de 1993, os responsáveis pela geração de resíduos ficam obrigados a elaborar 
o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Segundo SCHNEIDER (2004), se faz cada vez mais necessárias pesquisas em 
tecnologias limpas e novos métodos para se partilhar internacionalmente informações e 
incentivos para conhecimentos adequados das consequências advindas dos problemas 
ocasionados pelos resíduos. Ainda segundo este autor, deve ser desenvolvido a capacidade 
de monitoramento e compreensão do ciclo de produção e despejo dos resíduos sólidos.
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3.2. Empresa Estudada

A empresa estudada, desenvolve atividades caracterizadas como poluidora, pois 
podem causar danos significativos ao meio ambiente, devido os resíduos gerados em seu 
processo produtivo.

Portanto, faz-se necessário adotar métodos ou medidas para que se possa ocorrer 
um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para que essas atividades cumpram 
com a legislação vigente tornando-se assim menos agressiva ao meio ambiente em que se 
está situada.

Para tal, a empresa, em conformidade com a legislação e exigência do Ministério 
Público, requereu este Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), a fim de 
regulamentar o Gerenciamento dos seus Resíduos Sólidos dentro da atividade de varejo 
de artigos de papelaria, móveis, brinquedos, artigos recreativos, eletrodomésticos, 
equipamentos de áudio, vídeo, livros, jornais, revistas, equipamentos e suprimentos de 
informática, atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

3.3. Processo Produtivo

A contaminação do meio ambiente por subprodutos de prestação de serviços 
oferecidos pela empresa é proveniente dos setores de fotocopia, recarga, venda e caixa que 
para o seu controle está cada vez mais dispondo de tempo, dinheiro e instalações adequadas 
para operação de descarte apropriado.

A empresa tem se preocupado com o meio ambiente, e contribuído com os órgãos 
responsáveis para realizar disposição correta de todos os materiais subgrupos não utilizados.

3.4. Levantamento e Diagnóstico da Situação Atual dos Resíduos

Para a implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos foi utilizado 
um modelo constituído por 3 fases distintas, que foram seguidas visando compor o 
planejamento para implantação do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos gerados 
pela empresa, as três fases que compõem este modelo são:

Fase 1: Caracterização da área de estudo e formação da equipe de trabalho; 

Fase 2: Análise da situação atual dos resíduos em relação ao meio ambiente;

Fase 3: Elaboração do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;

A primeira fase foi realizada e a escolha da equipe de estudos e trabalhos que se 
desenvolveram no decorrer do processo de aplicação do modelo. As fases 2 e 3 são importantes 
porque podem preparar a empresa, a partir da aplicação de normas e procedimentos específicos, 
para que a mesma atenda aos requisitos de proteção ambiental.Realizou-se o diagnóstico do 
empreendimento em relação à geração dos resíduos, realizando a verificação dos possíveis 
setores de geração, também buscando informações a respeito dos resíduos produzidos em cada 
setor.

Após o diagnóstico do empreendimento e a busca de informações foi possível realizar a 
classificação dos resíduos sólidos de acordo com a NBR 10004/2004. Foi realizada uma abordagem 
metodológica para análise da gestão ambiental, e, por consequência, o desenvolvimento do 
plano para o gerenciamento dos resíduos sólidos, foram realizadas nas seguintes etapas: 
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3.5. Coleta de Dados e Informações

No caso da implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), os 
aspectos ambientais são os resíduos gerados, pois não se pode gerenciar o que não se conhece. 
Dessa forma, o primeiro passo para o planejamento do PGRS foi determinar a geração dos 
resíduos.

Através da análise dos processos e entrevistas pode-se identificar os resíduos gerados. 
Esta etapa em questão é um dos objetivos a sensibilizar os funcionários sobre o processo que 
será iniciado, disseminando informações gerais e específicas sobre resíduos sólidos e o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  A busca de informações foi realizada em todos os setores 
que compõem a Empresa. Neste período foi realizado o diagnóstico do empreendimento 
em relação à geração dos resíduos, visando à verificação dos possíveis setores de geração de 
resíduos, também buscando informações a respeito dos resíduos produzidos em cada setor. Foi 
conduzida no plano interno e externo à empresa, objetivando obter informações relativas à:

Aspectos internos referentes à geração de resíduos (ex: resíduos sólidos).
Estratégias a serem adotadas pela empresa, por exemplo: Reaproveitamento de materiais 

diversos, etc.
Demais aspectos relacionados com o planejamento estratégico ambiental.

3.6. Identificação dos Resíduos Gerados no Processo

No processo de identificação de resíduos foram envolvidos todos os setores. A partir do 
reconhecimento da empresa e da elaboração do fluxograma buscou-se identificar os resíduos 
sólidos em cada setor. A partir da sua identificação buscou-se a elaboração de fichas técnicas. 
Através da análise de uma ficha técnica das matérias-primas utilizadas no processo produtivo 
têm-se toda a configuração dos resíduos gerados. 

Os resíduos deverão ser quantificados, classificados e identificados de acordo com 
Norma NBR 10.004/2004, utilizando uma planilha apropriada “Caracterização dos Resíduos 
Sólidos Gerados” em como está na Tabela 1.

Buscou-se identificar que tipos de recipientes que serão utilizados como contendores 
dos resíduos sólidos, quais os tipos de embalagens: sacos, plásticos, caixa de papelão, etc. 

Obtidos os dados, as informações e as estratégias, passa-se a atuar nas análises específicas, 
conforme etapa 3.

3.7. Classificação e Separação

Segundo o SEBRAE A determinação da quantidade de cada resíduo gerado será 
fundamental para a definição das formas de transporte e armazenamento, assim como para a 
análise financeira do tratamento e da destinação final.

3.8. Segregação

A separação dos resíduos deve acontecer na fonte geradora, mediante a prática da coleta 
seletiva pelos próprios colaboradores de cada setor da empresa. Estes resíduos sólidos deverão 
ser segregados conforme padronização de cores definidas pela resolução do CONAMA nº 275 de 
25 de abril de 2001. Os tambores onde serão acondicionados os resíduos são especificamente 
da prefeitura da cidade. O material classificado como K79 é coletado especificamente por um 
fabricante de tintas, onde mensalmente é coletado e retirado este produto da empresa.
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Tabela 1 - Caracterização dos resíduos sólidos gerados

Área

Fotocopia

Fotocopia

Fotocopia

Fotocopia

Fotocopia

Fotocopia

Fotocopia

Fotocopia

Caixa

Caixa

Caixa

Caixa

Caixa

Caixa

Caixa

Caixa

Caixa

Vendas

Vendas

Vendas

Vendas

Recarga

Recarga

Recarga

Recarga

Recarga

Recarga

Classe

A6

A6

A6

A7

A7

A7

A5

A5

A6

A5

A5

A7

A5

A7

A7

D2

A7

A5

A7

A6 e A7

A6

A5

A7

A5

K79

A6

A7

Quantidade Atual

300 fls

100 placas

30 fls

120 placas

50 unidades

35 placas

220 uni

450 uni

85 fls

40 uni

105 uni

30 uni

40 uni

30 uni

100 uni

30 uni

50 uni

20 uni

15 uni

10 uni

40 uni

300 uni

500 uni

100 uni

15 Kg

2 Kg

3 Kg

Quantidade Prevista

500 flx

450 placas

120 fls

180 placas

90 unidades

89 placas

360 uni

900 uni

130 fls

65 uni

150 uni

94 uni

90 uni

70 uni

145 uni

45 uni

60 uni

35 uni

25 uni

30 uni

60 uni

500 uni

750 uni

200 uni

25 Kg

3 Kg

5 Kg

Destino

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem Papa pilhas

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Venda

Reciclagem

Reciclagem

Venda e aterro

Reciclagem

Reciclagem

Obs.:

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Artesanato

N.A

N.A

Toxico

N.A

N.A

Resíduo

Folhas A4

Papelão

Papel especial grosso

Capa e contracapa de 
encadernação

Espirais

Plástico para plastificarão

Clips

Grampo de grampeador

Papel

Clips

Grampo de grampador

Canudo

Lata de alumínio

Garrafa de plástico

Casco de cartucho

Pilha e bateria

Pacote de balas, pirulitos, doces 
em modo geral (plástico).

Latas de alumínio

Canudo de plástico

Pacotes de papel e plástico

Papel A4

Cilindro dos tonners

Cascos dos cartuchos e tonners

Metais presentes

Tinta concentrada e pó de tonner

Papel de limpeza

Plástico

Fonte: O autor
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3.9. Acondicionamento, Coleta, Armazenamento e Transporte

Os resíduos recicláveis (papéis, plásticos e vidros), serão acondicionados para 
posterior transporte. Os recolhimentos dos resíduos comuns gerados pelos setores devem 
ser realizados periodicamente por toda a equipe de colaboradores da empresa.

O tempo de armazenamento dentro das dependências da empresa deve ser o 
mínimo possível. Como já mencionado o transporte dos resíduos é realizado pela prefeitura 
de Telêmaco Borba, onde se coleta dos os resíduos recicláveis entre eles papel, plástico, vidro, 
metal (encaminhado para reciclagem municipal) e também coletam materiais orgânicos, 
onde são despachados para um aterro. O transporte da tinta concentrada onde se enquadra 
na classe K79 de resíduos sólidos é realizado através de um caminhão especial, de empresa 
terceirizada.

4. CONCLUSÃO

 Com base no conteúdo pode-se concluir que este processo de coleta, classificação e 
separação de resíduos sólidos inicia-se com a ação humana, tanto para os trabalhos de coleta, 
como o transporte com equipamentos específicos, até a segregação no local definido. Os 
resíduos deverão ser estocados até que os recipientes estejam completos.  Para a elaboração 
do Plano a área de estocagem interna dos resíduos deverá atender as normas de apoio para 
a armazenagem.

Esta etapa operacional deverá ser realizada pela própria empresa através do pessoal 
previamente treinado. Deverão ser realizadas orientações individuais aos funcionários da 
empresa que são responsáveis pela destinação dos resíduos. São fundamentais as orientações 
aos funcionários da importância da separação dos resíduos sólidos para a quantificação, 
qualificação, classificação e a importância do Plano de Gerenciamento de Resíduos para a 
Empresa.

Os funcionários responsáveis pela segregação dos resíduos gerados na produção 
podem acondicioná-los em sacos de estocagem, tambores, suportes, etc. Os locais de 
acondicionamento devem ser identificados, indicando o tipo de resíduo que está sendo 
armazenando. 

Todo o trabalho deverá ser monitorado e orientado aos funcionários de forma clara, 
para fácil entendimento, a segregação e quantificação dos resíduos deverão ser realizadas 
por uma pessoa devidamente treinada ou sob orientação especifica, para assim ter uma 
empresa correta, índole e respeitosa.
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SAPONIFICAÇÃO COMO ALTERNATIVA PARA REUSO DO 
ÓLEO DE COZINHA

Renata Caroline Ribeiro31; Marcelo Oliveira32 e Marcelo Rugiski33

Área de concentração: Engenharia de Produção 
Grupo de trabalho: Gestão de resíduos 

RESUMO 
O crescimento populacional desenfreado das últimas décadas tem gerado um aumento 
gradativo e proporcional de resíduos, bem como a degradação dos recursos naturais. 
Encontrar alternativas autossustentáveis para tratar e reaproveitar boa parte dos resíduos 
que são gerados, hoje é uma necessidade. A reutilização de um produto que pode ser 
inserido na composição de um subproduto demanda principalmente de inovação. Um 
dos processos que melhor ilustra a fácil reutilização para fabricação de um derivado, é a 
saponificação, que a partir do processo de reutilização de alguns compostos e adição de 
outros, obtêm-se um produto altamente eficaz e sustentável. 
Palavras-chave: Logística reversa; Óleo de cozinha; 

ABSTRACT 
The unbridled population increase of last decades has created a gradual and proportional 
increase of waste, just as the degradation of natural resources. Nowadays it’s needed to find 
self-supporting alter natives to manage and reuse at most the waste produced. The reuse 
of a product, which can be incorporated on a new product composition, mainly demands 
innovation. The saponification process is the best illustration of an easy reuse way, that 
starting by the reuse of some products added others, gets a highly effective and sustainable 
product. 
Key-words: Reverse logistic; Cooking oil; 

1. INTRODUÇÃO

O aumento exacerbado do consumo, juntamente com o avanço diário da tecnologia, 
afeta diretamente os níveis de produção, que trabalham para suprir a necessidade da 
população por produtos de mais fácil manuseio ou preparação.

Essa substituição contínua por produtos mais ágeis, do ponto de vista do consumidor, 
aumenta significativamente a produção de lixo, pois geralmente esses produtos exigem 
processos e embalagens mais elaborados, principalmente essas embalagens se tornam de 
difícil reaproveitamento. 

31 Acadêmica do Curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Telêmaco Borba – E-mail: <renarri@
hotmail.com>. 
32 Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Telêmaco Borba – E-mail: <marcelo.
scotch@hotmail.com>. 
33 Mestre em Engenharia de Produção e Professor- pesquisador no curso de graduação em Engenharia de 
Produção – E-mail: <mdrugiski@hotmail.com>.
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Mas também há casos, como o óleo de cozinha, que é usual e de difícil substituição, 
além de ser um grande agente poluente do meio ambiente. Esse material descartado 
incorretamente ao meio causa sérios danos que impactam tanto a vegetação quanto os 
sistemas de captação e tratamento de água. Tais impactos ressaltam a importância de 
conscientização e prática do ciclo reverso desse material, que é útil para produção de alguns 
produtos como biodiesel, sabão, tintas, entre outros.

2. METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica.
 

3. DESENVOLVIMENTO
 
A logística reversa nasceu da necessidade de enfatizar que o processo de 

comercialização de um produto não se resume apenas na venda e distribuição. A principal 
função da cadeia de reutilização é principalmente responsabilizar as organizações pelo 
destino dos produtos após o fim da sua vida útil, porém um grande problema enfrentado 
nesses casos é conscientizar o usuário do benefício ambiental gerado, uma vez que o produto 
retorna de forma correta para ser tratado e reutilizado nas estações de beneficiamento. 

Com o aumento desenfreado do consumo, o destino do lixo gerado se torna um 
grande problema logístico e ambiental. A reciclagem é uma prática alternativa para minimizar 
os impactos causados pelo descarte incorreto de resíduos, pois realoca o insumo na cadeia 
produtiva com diversas vantagens ambientais e econômicas (ALBERICI; PONTES, 2004). 

A preocupação sócio ambiental tem forçado cada vez mais as organizações a investir 
em novas tecnologias e métodos para reutilizar os produtos que retornam ao fabricante no 
final da cadeia da logística reversa, porém retornar o produto ao fabricante não é a única 
forma de reutilização consciente dos produtos. Cada vez mais é perceptível o dano causado 
pelos resíduos de uso diário da população, que muitas vezes tem seu descarte negligenciado 
e os danos ambientais subestimados. Um exemplo é o óleo de cozinha. 

Segundo Thode-Filho et al. (2014, p.15) “O óleo vegetal de reuso é um resíduo 
altamente impactante ao ambiente e que possui um alto valor agregado mesmo após 
o seu consumo”. O processo de aquecimento exigido para fritura de alimentos, altera os 
aspectos físico-químicos do óleo, o tornando mais agressivo ao meio ambiente. O descarte 
inadequado desse produto pode causar entupimento de tubulações, poluição de lençóis 
freáticos, além de formar uma película na superfície da água, que impede a troca de gases e 
ocasiona a morte de animais e vegetação microscópica.

Depois do uso, o óleo vegetal ainda é útil como matéria prima para originar produtos 
como sabão detergente, biodiesel, ração animal, tintas, óleos para engrenagens, entre vários 
outros. Mas o trabalho procura focar no processo de saponificação (produção de sabão), 
pois essa prática apresenta maior viabilidade para reuso caseiro do óleo, além de oferecer 
benefícios relacionados ao corte de custos, e de responsabilidade social, no caso de empresas 
(WILDNER; HILLIG, 2012). 

O processo de saponificação consiste na hidrolise alcalina de uma gordura que pode 
ser de origem vegetal ou animal. O óleo é um éster, insolúvel em agua, formado a partir 
de ácidos carboxílicos de cadeia longa (ácidos graxos) e glicerol. Sendo assim aquecendo a 
gordura com uma base obtemos o sabão (MOTA; DA SILVA; GONÇALVES. 2009)
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Além de proporcionar a reutilização de material prejudicial ao meio, o uso do produto 
final obtido pelo processo de saponificação é menos agressivo ao meio ambiente do que o 
detergente sintético, pois o sabão, produzido a partir de óleo e gordura, é biodegradável. 

O sabão auxilia na limpeza devido a estrutura da molécula com um lado polar que 
interage com a água, e outro apolar que interage com a gordura, esse processo mantem as 
partículas dispersas e são arrastadas na limpeza. Como representado na figura abaixo: 

Figura 01- Estrutura molecular do sabão.

R C O

ONa

Extremidade apolar
A�nidade com o óleo

Extremidade polar
A�nidade com a água

Fonte: Reaproveitamento de óleo de fritura para fabricação de sabão (BERTÊ,2014) 

4. CONCLUSÃO
 

As questões ambientais têm sido abordadas com maior cuidado e ênfase, 
ressaltando a importância de se estabelecer práticas eficientes para neutralizar danos ao 
meio, principalmente quando se diz respeito a um agente tão comum e com tamanha 
capacidade de poluição como o óleo vegetal. Além disso, a conscientização da população 
ainda é insatisfatória, o que explica que em meio ao crescente desenvolvimento o descarte 
desses materiais ainda seja negligenciado. 

A produção de sabão a partir do reuso do óleo de cozinha apresenta vários 
benefícios. Ainda que em proporção pareça ineficaz ou até inútil, a reutilização de qualquer 
quantidade desse material, por mínima que seja, é de grande valia para preservação do 
meio ambiente.
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS NAS ORGANIZAÇÕES

Camila Daniela Crucius34; Ketlin de Jesus Erat35; Gefferson Luiz dos Santos36 e 
Marcelo Rugiski37     

Área de Concentração: Educação Engenharia de Produção
Grupo de Trabalho: Engenharia de Produção.

RESUMO
Este trabalho tem por finalidade discorrer sobre relações humanas, e analisar as relações 
interpessoais e as relações dentro das organizações, analisando também os conflitos que 
podem ocorrer. Atualmente o grande obstáculo encontrado pelos gestores são justamente os 
conflitos causados por relações deficientes e falha de comunicação dentro das organizações, 
além do comportamento dos colaboradores que a cada dia vem sendo mais desprimoroso. 
Com isso vemos que o relacionamento e a comunicação são de grande importância para 
uma boa relação tanto na vida pessoal, quando no local de trabalhado. As relações envolvem 
os aspectos físicos e psicológicos que influenciam no local de trabalho, onde temos que 
cuidar para que não haja conflitos desnecessários. Através desse resumo podemos entender 
tais relações e como podemos melhorar e desenvolver melhor as relações no ambiente de 
trabalho e no cotidiano.
Palavra-Chave: Relações humanas, Relações interpessoais, organizações, conflitos.

ABSTRACT
This summary is intended to discuss human relations, and analyzing interpersonal 
relations and relations within organizations, also considering the conflicts that may occur. 
Currently the major obstacle encountered by managers are precisely the conflicts caused 
by poor relations and communications failure within organizations, besides the behavior of 
employees who every day has been more desprimoroso. Thus we see that the relationship 
and communication are of great importance to a good relationship both in personal life when 
on-the-worked. Relationships involve physical and psychological aspects that influence in 
the workplace, where we have to take care that there is no unnecessary conflict. Through 
this summary we can understand these relationships and how we can improve and develop 
better relationships in the workplace and in everyday life.
Keyword: Human Relations, Interpersonal Relations, organization, conflict.
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1. INTRODUÇÃO
 

Nos últimos anos observa-se que as relações humanas ficaram mais desenvolvidas 
tanto nas organizações, quanto entre as pessoas. A experiência feita por Elton Mayo, 
(médico especializado psicopatologia) e um grupo de pesquisadores, por volta de 1927 
nos EUA, conhecida como Experiência de Hawthorne é de grande importância ainda 
hoje para as relações humanas. Esta experiência foi realizada em quatro fases, em uma 
fábrica da Western Eletric Company. Ao realizar seus experimentos por etapas em uma 
organização onde os colaboradores trabalhavam em equipe, observou-se uma melhoria 
tanto na produção quando na relação interpessoal entre os funcionários e o meio de 
trabalho (GIACOMELLI, 2003).

Esta pesquisa trata sobre relações humanas, seu histórico, relações interpessoais 
e relações interpessoais nas organizações. Para uma melhor compreensão de onde se 
desencadeou as relações humanas, e para melhoria continua na gestão de pessoas nas 
organizações, promovendo uma melhoria, tanto na vida profissional quanto na vida 
pessoal.

2. METODOLOGIA
 
O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa bibliográfica (GIL, 2010). E a linha de 

pesquisa é a organizacional que desencadeia um conjunto de conhecimentos relacionados 
à gestão das organizações, englobando em seus tópicos o planejamento estratégico 
e operacional, as estratégias de produção, a gestão empreendedora, a propriedade 
intelectual, a avaliação de desempenho organizacional, os sistemas de informação e sua 
gestão e os arranjos produtivos. 

3. DESENVOLVIMENTO 

Pode-se dizer que relações interpessoais é um processo de comunicação, aonde 
desenvolvemos e expomos nossos conhecimentos. Ter ética, saber seu limite e respeitar o 
próximo, é um dos mais importantes princípios para se ter uma boa relação interpessoal.

 De acordo com Brito et al. (2014) o ato de relacionar-se é uma constante troca, é 
um dar-se e ao mesmo tempo receber, é possibilitar uma abertura para o novo, tem que 
aceitar e fazer-se aceito. Relacionar-se é ir de encontro ao entendimento e intende- lo. 
Escutar o outro é o começo da capacidade de colocar-se no lugar do próximo e assim estar 
pronto para receber e aceita-lo em seu meio.

Quando analisamos se temos boas relações interpessoais, vemos que tudo se 
desencadear desde a escola. Estudos apontam que a aquela pessoa que é mais extrovertida, 
e tem seus sentimentos resolvidos consegue ter uma boa relação interpessoal, já àqueles 
que são mais fechados e “tímidos” têm um pouco de dificuldade de se relacionar. 

3.1. Relações Interpessoais nas Organizações

 De acordo com Pasqualotto (2008), o comportamento das pessoas influencia o 
ambiente em que convivem: os comportamentos refletem os resultados das empresas, 
sejam eles negativos ou positivos, dependendo do relacionamento existente dentro dos 
vários setores. É de relevante importância analisar o fato de o ser humano estar sendo 
substituído pela máquina. Na era da modernidade o homem está sendo esquecido, mas 
deve-se questionar o fato de que a máquina por si não faz o trabalho.  
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No ambiente de trabalho, tudo pode influenciar o comportamento das pessoas e, 
em conseqüência, influenciar nas relações interpessoais e provavelmente nos resultados 
das empresas, sejam em todos os sentidos. O ser humano é feito do ambiente em que vive, e 
que é gerado por necessidades básicas, as quais motivam ou não para exercer determinadas 
tarefas, sejam as necessidades fisiológicas ou as necessidades psicológicas segundo a 
classificação feita por Moscovici (2003).

3.2. Gestão de Conflitos 

Para Neto (2005), a gestão de conflitos vem aumentando sua importância dentro 
das organizações atuais, visando que a importância vem crescendo, levando em conta às 
pessoas que nelas trabalham; já que um dos axiomas gerenciais atuais consiste no fato de os 
indivíduos constituírem o fator diferencial entre as empresas, os conflitos que os envolvem 
passam a ser um problema, uma vez que podem reduzir a produtividade, consequentemente, 
afetando a lucratividade e rentabilidade da instituição. 

De acordo com Neto (2005), quando se estiver administrando um conflito, é de suma 
importância que, antes de se tomar qualquer decisão, investiguem-se os fatos ocorridos, o 
histórico das pessoas envolvidas como o tempo em que os envolvidos no conflito trabalham 
na empresa, suas condutas e desempenho etc.

“Importante ressaltar a importância de se empregar a empatia, ou seja, 
tendência para sentir o que sente a pessoa na dada situação e circunstâncias; 
considerar os valores da organização; levar em consideração pressões não 
usuais de trabalho como, por exemplo, o fato de dois funcionários terem 
uma discussão; se o produto dessa empresa é sazonal e se, no período que 
antecedeu a referida discussão, os funcionários tiveram que aumentar sua 
jornada de trabalho; verificar a ocorrência de explicação insatisfatória, por 
parte do responsável, de normas e/ou procedimentos etc. Tudo isto para 
que injustiças não sejam cometidas e o conflito tenha um final satisfatório 
para todos os envolvidos” (Neto, 2005, p. 5).

É de grande importância que o gestor seja justo em sua análise independente do 
vínculo com os colaboradores envolvidos no conflito, para que não haja privilegiados. Para 
isso uma característica fundamental para os gestores é empatia, pois deve-se analisar o 
indivíduo e os fatores que podem ter influenciado seu comportamento.

4. CONCLUSÃO
 
 Ao analisarmos as histórias das relações humanas vemos que tudo se inicia 

por meio de pesquisa e experiência onde se desencade-a resultados para a melhoria na 
qualidade de vida no ambiente de trabalho. Com as relações interpessoais não é diferente, 
pois tudo acontece desde infância até a fase adulta, onde passamos por um processo de 
desenvolvimento, para aprimorar nossos conhecimentos e nossa maneira de se expressar, 
para que assim possamos nos relacionar e interagir na sociedade. 
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Com todos os aprendizados que temos vemos que nas organizações as relações 
interpessoais são mais intensas e mais cobradas, vemos isso nas entrevistas de emprego hoje 
em dia aonde questionam nosso comportamento em grupo e nosso espírito de liderança 
e como fazemos para resolver determinadas situações. E só após disso somos selecionados 
para o cargo enfim vemos que tem uma série de requisitos e comportamentos que mesmo 
não conhecendo, temos que nos adaptar para que haja um bom relacionamento no local de 
trabalho. As relações envolvem tanto os aspectos psicológicos quando os físicos assim não 
podem deixar que a vida pessoal venha a influenciar no local de trabalho, pois isso é um dos 
fatores que gera conflito e o mau relacionamento com os demais colaboradores. 
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MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL UMA ABORDAGEM 
SOBRE SEUS PILARES

Ivan Tonini38 e Marcelo Ruginski39

Área de Concentração: Educação em Engenharia de Produção
Grupo de Trabalho: Engenharia de Produção

RESUMO
O objetivo deste trabalho é abordar através de uma pesquisa qualitativa em forma de resumo 
expandido a ferramenta da qualidade TPM – Manutenção Produtiva Total, ressaltando a 
importância da implementação de seus pilares, obtendo maior gerenciamento no controle 
da manutenção, aumento dos resultados na produção, tendo como principais melhorias na 
saúde, segurança, qualidade e preservação do meio ambiente, contribuindo para a melhoria 
contínua dos processos.
Palavras-chave: TPM, Manutenção Produtiva Total, Qualidade, Pilares.

ABSTRACT 
The objective of this work is to approach through a qualitative research in the form 
of summary expanded PMS quality tool - Total Productive Maintenance, stressing the 
importance of implementing its pillars, for better management in controlling maintenance, 
increased results in the production, and as major improvements in health, safety, quality and 
preservation of the environment, contributing to the continuous improvement of processes.
Keyword: TPM, Total Productive Maintenance, quality, pillars.

1. INTRODUÇÃO

Nos dias atuais podemos observar que há poucas publicações encontradas que 
relatem sobre o assunto, sendo que a Manutenção Produtiva Total é um modelo de gestão 
que busca a melhoria contínua, com a integração da manutenção e a operação. A ferramenta 
que tem como objetivo o aumento da produtividade, maior eficiência da manutenção e 
melhoria contínua da qualidade, através de seus pilares.

2. METODOLOGIA

O tema apresentado pode ser classificado metodologicamente como:

Pesquisa qualitativo: pois busca expor através de levantamento bibliográfico sobre 
a ferramenta Manutenção Produtiva Total e seus Pilares. Pois há relação dinâmica entre 
mundo real e sujeito, que não pode ser traduzida em números. (PRODANOV; FREITAS, 2013)

38 Acadêmico do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <ivantonini2014@
gmail.com>.
39 Mestre em Engenharia de Produção e Professor-pesquisador no curso de graduação em Engenharia de 
Produção – e-mail: <mdrugiski@hotmail.com>.
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Pesquisa documental: Pois não receberam tratamento analítico ou podem ser 
reelaborados, porque conforme seus preceitos muitas vezes se passa por pesquisa 
bibliográfica, confundindo o leitor devido a suas características, pode ser confundida com a 
pesquisa bibliográfica. Ela pode integrar o rol de pesquisas utilizadas em um mesmo estudo. 
(PRODANOV; FREITAS, 2013)

Pesquisa bibliográfica: segundo (Gil, 2002) e (PRODANOV; FREITAS, 2013) é 
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído artigos científicos, revistas, 
jornais, monografias, teses, internet com objetivo de colocar o pesquisador em contato 
direto com o assunto.

“A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir 
ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla 
do que aquela que poderia pesquisar diretamente. ” GIL (2002, p. 45).

3. MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL

As empresas buscam a maximização de equipamentos e máquinas, menor perda e 
custos devido á paradas não programadas e maior vida útil dos ativos. Para que o processo 
produtivo tenha um desempenho favorável é preciso implementar a ferramenta TPM.

Porém algumas organizações consideram a manutenção como gasto, pois utilizam 
apenas como manutenção corretiva, o que pode gerar perda de produção. Algumas empresas 
já implementaram e outras estão implementando a ferramenta TPM que visa a manutenção 
preditiva e preventiva. Ela vem mostrando resultados cada vez mais satisfatórios, quando 
o tema é melhoria contínua e qualidade, pois além de objetivar a manutenção preditiva 
e preventiva, ou seja, aplicação sistêmica de técnicas de monitoramento através de 
planejamento antecipado das manutenções como forma de prevenção de quebras, onde 
considera o ciclo de vida do equipamento, onde ocorre participação e integração de todos 
os departamentos envolvidos, 

O programa da manutenção produtiva total é sustentado por oito pilares como: 
manutenção autônoma, manutenção planejada, melhorias específicas, educação e 
treinamento, manutenção da qualidade, controle inicial, TPM administrativo, TPM saúde, 
segurança e Meio Ambiente.

 A manutenção autônoma tem como objetivo a melhoria da eficiência dos 
equipamentos, desenvolvendo a capacidade e a execução de pequenos reparos e inspeções, 
antecipando-se aos problemas potenciais.

A manutenção planejada foca inicialmente a elaboração ou alteração de planos de 
manutenção dos equipamentos, detalhando o nível e os tipos de manutenção empregados 
para cada equipamento. Segundo filho (2010), a implementação da manutenção planejada 
segue algumas etapas, as quais são: Avaliação do equipamento e levantamento da situação 
atual, reparo das deteriorações e melhorias dos pontos deficientes, estruturação do 
controle de informações e de dados, estruturação da Manutenção Preventiva e Manutenção 
Preditiva. As melhorias específicas definem a melhor estratégia de custos e volume, melhora 
a flexibilidade e produtividade.
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A educação e os treinamentos referem–se na capacitação técnica e comportamental 
voltada para a liderança, a flexibilidade e a autonomia das equipes. Lacerda e Abbad (2003) 
citado por Guelbert et al. (2009), afirma que o treinamento é um processo que auxilia o 
empregado a adquirir eficiência na execução de suas atividades de trabalho, através de 
hábitos e pensamentos corretos. O treinamento pode ser visto como uma ferramenta 
extrema importância para o aumento da produtividade, abrangendo uma somatória de 
atividades que vão desde a aquisição de habilidade motriz até o desenvolvimento de um 
conhecimento técnico complexo, bem como modificações de comportamentos em função 
de problemas sociais amplos.

Manutenção da Qualidade como objetivo reduzir o número de quebras e aumentar a 
eficiência global do equipamento. A qualidade progressiva possui interação da confiabilidade 
dos equipamentos com a qualidade dos produtos, segundo Filho (2010), as dez etapas para 
a manutenção da qualidade são: confirmação do estado atual, pesquisa dos processos que 
geram defeitos e obstruem a qualidade, pesquisa e análise das condições da fábrica, estudar 
medidas de combate a “fugas”, analisar as condições para produtos não defeituosos que não 
estão confirmadas, melhorar Kaizen de defeitos, definir as condições da fábrica, aprimorar 
método de verificação, Decidir o valor do padrão de verificação e revisar o padrão.

Controle Inicial tem enfoque voltado para a elaboração de projetos de novas linhas 
de produção, novas máquinas, com o objetivo de obter máquinas de fácil operação e linha 
de produção de fácil controle, com foco na eliminação de problemas antes do aparecimento, 
com objetivo de atuar na eliminação das perdas relativas à qualidade do equipamento, 
estabelecendo condições nos equipamentos que não produzam defeitos no produto final. 
De acordo Tenório e Palmeira (2002), a gestão antecipada pode ser considerada como um 
sistema de controle para novos produtos, equipamentos e empreendimentos. Tem como 
finalidade e eliminação de problemas nos novos equipamentos e instalações, desde a 
especificação até a sua entrada em operação, aumentando assim a eficiência nos novos 
empreendimentos, reduzindo prazos e lidando com o mínimo de problemas.

TPM administrativo tem o objetivo de eliminar perdas oriundas de processos 
administrativos, reduções de custos. Melhoria dos processos administrativos busca reduzir 
as perdas administrativas e de escritório de modo a evitar algum impacto nos equipamentos.

Segurança, saúde e meio ambiente enfoque na melhoria contínua das condições 
de trabalho, preservação do meio ambiente e na redução dos riscos à segurança e à saúde, 
com o objetivo de reduzir os acidentes além de promover melhores condições de saúde e 
bem-estar dos funcionários e do meio ambiente. Filho (2010) afirma que a questão da saúde 
do trabalhador, algo importante quando tratamos de segurança e higiene, é composto de 
dez regras básicas, tais quais: 1) Fazer um check-up (exame médico) geral a cada ano; 2) Não 
fumar; 3) Tomar bebida alcoólica com moderação; 4) Controlar as calorias consumidas; 5) 
Controlar o nível de colesterol; 6) Entender os valores nutricionais dos alimentos; 7) Gozar 
férias e ter atividades de lazer; 8) Saber controlar as pressões diárias; 9) Praticar esportes; 10) 
Ter noção da sua limitação física.

A Manutenção Produtiva Total deve proporcionar lucros, ser um sistema integrado e 
deve ocorrer manutenção espontânea, executada pelo próprio operador, a união de todos 
esses pilares fazem a alavanca para melhorarem os resultados de crescimento organizacional 
e no alcance das metas da organização.
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4. CONCLUSÂO

A ferramenta Manutenção Produtiva Total é um modelo de gestão que busca a 
melhoria contínua, quando implementada gera resultados satisfatórios para as organizações, 
tornando um diferencial competitivo de sobrevivência no mercado. Ela pode ser muito 
significativa para as organizações, proporcionando maior produtividade e minimização de 
custos, através da redução de paradas não programadas. Atualmente o assunto é pouco 
explorado por alunos de cursos superiores e publicado pelos pesquisadores, pois em alguns 
casos é mal aplicada e pouco explorada.
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A ERGONOMIA COMO PROCESSO SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Jéssica Marcely Sutil  de Oliveira40 e Marcelo Rugiski41

Área de Concentração: Engenharia de produção 
Grupo de Trabalho: Ergonomia e Segurança do Trabalho

RESUMO
As empresas sempre buscam aumentar sua produtividade a fim de obter lucro, e reduzir 
seus custos de produção, no entanto, precisa assegurar saúde e segurança para seus 
colaboradores, para que estes possam atender as condições da organização com êxito. 
Dessa forma, este trabalho descreve sobre a Ergonomia e qual a sua relação com saúde e 
segurança do trabalho. Demonstrando o quanto é eficaz para fomentar qualidade de vida e 
desempenho dos colaboradores para com o trabalho, bem como os danos que podem ocorrer 
a esses trabalhadores quando submetidos a um ambiente de trabalho antiergonomico, e 
que através da ergonomia podem ser realizados estudos, análises que poderão minimizar 
ou eliminar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais. Então no decorrer do contexto 
serão abordados conceitos sobre ergonomia, saúde e segurança do trabalho, e como estes 
estão ligados e influenciam diretamente no custo benefício da empresa.
Palavras-chave: Ergonomia, saúde, segurança do trabalho.

ABSTRACT
Companies always seek to increase their productivity in order to profit, and reduce production 
costs, however, you need to ensure health and workplace safety. for its employees, so that 
they can meet the conditions of the organization successfully. Thus, this paper describes on 
Ergonomics and what their relationship to health and safety. Demonstrating how effective 
it is to promote quality of life and performance of employees towards work, as well as 
the damage that may occur to these workers when subjected to a antiergonomico work 
environment, and through ergonomics studies can be performed analyzes can minimize 
or eliminate the risk of accidents and occupational diseases. So in the course of context will 
be discussed concepts of ergonomics, health and safety, and how they are connected and 
directly influence the benefit of the company cost.
Keywords: ergonomics, health, workplace safety.
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1. INTRODUÇÃO

A ergonomia, saúde e segurança do trabalho são essenciais para as organizações 
devido aos benefícios que podem ser alcançados nas análises ergonômicas, na prevenção 
de acidentes e doenças ocupacionais.

A utilização da ergonomia no trabalho é uma ação de prevenção e uma medida de 
segurança do trabalho dentro de uma organização que visa diminuir danos à saúde dos 
colaboradores. É uma ação de modificação das condições e instrumentos de trabalho que 
atua dentro da saúde e segurança do trabalho, além de propiciar benefícios a empresa, 
reduzindo custos e gastos devido à redução de acidentes e afastamentos do trabalho.

Com a evolução das indústrias e suas tecnologias houve uma aceleração da produção, 
e com isso gerando novas máquinas que acabam por substituir o trabalho humano, porém 
mesmo com tecnologias avançadas o trabalhador exerce atividades perigosas ao operar essas 
máquinas e equipamentos tornando-os sujeito a riscos de acidentes e doenças ocupacionais, 
sendo necessária a atuação de um engenheiro para projetar máquinas, equipamentos e um 
ambiente de trabalho seguro dotado de medidas ergonômicas atentando para a segurança 
e bem-estar desses colaboradores e lhes proporcionando qualidade de vida no seu ambiente 
laboral.

Na segurança do trabalho a ergonomia atua como um fator de risco determinante, 
pois a mesma não age somente sobre o homem ou o meio de trabalho, mas sim na produção, 
na matéria prima utilizada, no modo como a produção está sendo executado, o instrumento 
e a máquina que está sendo utilizado, ou seja, os métodos e a organização como um todo.

Desta forma este contexto tem por objetivo demonstrar através de uma revisão 
bibliográfica, como a ergonomia auxilia na saúde e segurança do trabalho e quais são os 
riscos associados a ela.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Segundo GIL (2010), “a pesquisa 
bibliográfica é elaborada com base em material já publicado com o objetivo de analisar 
posições diversas em relação a determinado assunto”. foram utilizadas referências teóricas 
baseadas em artigos, livros e autores que abordam ergonomia, LER/DORT. Foram analisadas 
informações sobre ergonomia, saúde e segurança do trabalho e como as mesmas estão 
relacionadas, através da leitura de livros e artigos visando o objetivo da pesquisa, abordando 
processos já existentes, pois foi realizado um levantamento de dados.

3. ERGONOMIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A ergonomia, saúde e segurança do trabalho são distintas, porém, são associadas 
por seus objetivos que são a proteção e prevenção de danos à saúde dos colaboradores com 
base na redução da exposição a sobrecargas psicofisiológicas.
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3.1. Ergonomia 

O Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho define ergonomia como 
sendo uma norma regulamentadora NR-17 que visa estabelecer parâmetros que permitam 
a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 
de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 
Assim a ergonomia pode ser definida como o desenvolvimento das organizações e suas 
tecnologias, adaptando as condições de trabalho às particularidades do ser humano.

A ergonomia tem como objetivo a melhoria do ambiente de trabalho, bem como 
a adaptação do trabalho ao homem e a busca pela segurança do trabalhador, afim de 
proporcionar a esses colaboradores melhores condições de trabalho evitando danos à saúde 
dos mesmos. O entendimento das competências e limites de produção dos trabalhadores 
leva a um estudo mais detalhado destacando um fator importante no processo de prevenção 
de riscos no ambiente laboral, a análise ergonômica que tem por finalidade avaliar os riscos 
relacionados a saúde desses colaboradores e adequar a tecnologia (máquinas e ferramentas) 
e o ambiente laboral as necessidades do homem, tais análises possibilitam a prevenção de 
riscos à saúde do trabalhador.

Um estudo ergonômico não significa que os problemas de saúde e segurança do 
trabalho estarão resolvidos, por isso, é necessário que a empresa adote hábitos de ergonomia 
e segurança para que haja qualidade de vida no trabalho, e para isso, os engenheiros e a 
equipe de segurança do trabalho devem garantir que os processos de ergonomia sejam 
aplicados e suas normas utilizadas para novos projetos, instalações de produtos e processos 
de produção e além disso, podem implementar programas de prevenção que auxiliem os 
colaboradores a realizarem suas atividades de forma segura e ergonômica, promovendo 
treinamentos de como manusear as maquinas e ferramentas corretamente e com uma 
postura adequada para cada movimento exercido.

A ergonomia atua sob análises ergonômicas. Segundo a NR’ 17, para avaliar a 
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 
cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, 
no mínimo, as condições de trabalho, condições essas:

• Aspetos físicos: temperatura, umidade, ruído, iluminação, organização de lay-out e 
mobiliário (antropometria e biomecânica);

• Aspectos organizacionais: tipos de produção, riscos inerentes à atividade de 
trabalho, ritmo de trabalho e produtividade;

• Aspectos comportamentais: estresse, produtividade, relacionamento humano.

O estudo dessas condições permite entender o problema e assim determinar um 
plano de ação e correções que adaptem o ambiente de trabalho ao trabalhador, para que o 
mesmo não venha adoecer.

3.1.1. Fatores de risco ergonômico

Fatores de risco ergonômico são tudo aquilo que pode afetar as características 
psicofisiológicas dos trabalhadores.

São considerados fatores de risco:
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• Esforço físico intenso;
• Levantamento e transporte manual de cargas;
• Exigência de postura inadequada;
• Controle rígido de produtividade;
• Trabalho em turno noturno;
• Jornada de trabalho prolongada, sem pausas;
• Monotonia e repetitividade;
• Ambiente de trabalho (iluminação, superfície, barulho, umidade, ventilação, 

temperatura).

Portanto para minimizar ou eliminar os riscos ergonômicos é importante proceder a 
um estudo minucioso dos possíveis riscos através da Análise Ergonômica do Trabalho- AET, 
e juntamente com a equipe de saúde e segurança do trabalho auxiliando na investigação 
dos riscos ergonômicos que estão adoecendo e causando acidentes aos colaboradores.

3.2. Ergonomia como Processo Saúde/ Doença do Trabalhador

A ergonomia visa preservar a saúde do trabalhador, porém nem sempre é possível 
evitar acidentes e adoecimentos. Os colaboradores ao realizarem suas atividades laborais 
adotam diversas posturas irregulares, e nem sempre seguem as medidas propostas pela 
ergonomia. Não basta somente o ambiente de trabalho estar ergonomicamente correto se 
os colaboradores não estiverem conscientizados e informados de como devem se portar 
ao realizar suas atividades e isso pode carretar problemas sérios de saúde, portanto a 
organização deve sempre promover palestras, programas de conscientização para alertar 
esses profissionais de como se portar diante de seu trabalho para que não venha a adoecer. 

Quando executada, a ergonomia proporciona conforto e traz métodos de prevenção 
de acidentes e patologias ocupacionais. As condições em geral do ambiente de trabalho 
como ruídos, iluminação, temperatura são riscos ergonômicos que causam prejuízos na saúde 
física e mental, e contribui significativamente para o adoecimento desses trabalhadores, 
porque provoca alterações no organismo e perturbação emocional, tais como:

• LER/DORT;
• Cansaço físico;
• Dores musculares;
• Hipertensão arterial;
• Alterações do sono;
• Diabetes;
• Doenças nervosas;
• Taquicardia;
• Problemas no aparelho digestivo;
• Tensão;
• Ansiedade;
• Depressão.

Dentre essas alterações a LER/DORT são as que mais acometem a saúde dos traba-
lhadores, porque ela abrange diversas patologias como a tenossinovite, bursite, tendinite, 
lombalgia, entre outras afecções do sistema musculoesquelético.
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Para a prevenção de doenças ocupacionais devem-se investigar os indicadores dos 
fatores de risco, bem como adequar as condições de trabalho e do homem, lhes proporcionando 
conforto físico e psíquico através de melhorias no processo do trabalho, no ambiente de 
trabalho, no relacionamento entre as pessoas, no ritmo de trabalho estabelecendo pausas, 
ferramentas adequadas e postura adequada, proceder a análise ergonômica e promovendo 
treinamentos para os funcionários, além da atitude do empregador em adotar medidas de 
prevenção também é necessário a conscientização dos colaboradores em atender a essas 
medidas adotando posturas adequadas ao realizar as atividades laborais assim como, fazer 
o uso dos EPI´s ( Equipamento de Proteção Individual).

3.3. Ergonomia e Segurança do Trabalho

Segurança do Trabalho é o conjunto de normas e ações que minimizam os riscos de 
acidentes e de doenças ocupacionais.

A ergonomia é voltada para o aprimoramento do ambiente do trabalho que visa a 
integridade física e a produtividade do trabalhador, portanto os princípios da ergonomia 
são essenciais para a segurança do trabalho.

Um local de trabalho sem planejamento ergonômico expõe o trabalhador a diversos 
riscos causando acidentes ou doenças ocupacionais. O setor de segurança contribui para 
estruturar um ambiente ergonomicamente apto, porque a segurança do trabalho visa a 
prevenção, atuando na antecipação e avaliação dos riscos. Portanto a segurança utiliza a 
ergonomia para minimizar riscos associados a ela.

4. CONCLUSÃO

A ergonomia está diretamente ligada a saúde e segurança do trabalho, e para se 
obter êxito nesses aspectos é importante o estudo da ergonomia.

A ergonomia é um recurso significante na resolução de problemas na saúde e 
segurança do trabalho, promove saúde e bem estar aos trabalhadores, resultando em 
aumento da qualidade e produtividade para empresa, qualidade de vida no trabalho e 
maior satisfação dos trabalhadores. 

O correto é executar a segurança e ergonomia como ação prevencionista, estudando 
projetos de máquinas, equipamentos e o ambiente de trabalho em geral que satisfação os 
trabalhadores e lhes assegurem conforto e segurança.

As organizações têm por obrigação avaliar os fatores de risco que está entre o 
homem e trabalho e implantar as medidas de saúde e segurança, porém para implantação 
de melhorias tem um custo e as empresas acabam deixando de investir em segurança e 
não considerando que os acidentes e doenças ocupacionais podem acarretar prejuízos 
econômicos, pois pode levar a afastamentos de funcionários, indenizações, absenteísmo e 
má produtividade. No entanto, as medidas de prevenção são benéficas a saúde e segurança 
dos trabalhadores, e esses custos acabam sendo mínimos porque a ergonomia propicia 
um aumento da eficiência e rendimento das atividades exercidas, obtendo uma redução 
nos custos devido a menores incidências de trabalhadores afastados por problemas de 
saúde decorrentes de ambiente de trabalho inadequado. A intervenção ergonômica resulta 
em melhoria financeira e econômica para organização, bem como a efetividade de seus 
colaboradores. 

Dessa forma, a ergonomia é indispensável, para que o trabalho se torne motivo de 
saúde, segurança e produtividade aos trabalhadores e organização.
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RESUMO
O presente trabalho busca por meio de um levantamento de dados realizado em 37 artigos 
publicados na revista RAE45 , verificar os temas e métodos utilizados para a elaboração de 
artigos voltados para a área do marketing no período de 2010 à 2015. Por meio de uma 
pesquisa descritiva buscou-se apresentar os métodos utilizados em  cada artigo e quantificar  
a utilização dos métodos escolhidos.
Palavras Chave: métodos, marketing, engenharia.

ABSTRACT
This study aims through a data survey of 37 articles published in the magazine RAE46 ¹, 
check the topics and methods used in the preparation of articles focused on the area of the 
marketing period from 2010 to 2015 .Through a descriptive study sought to present the 
methods used in each article and measure the use of the methods chosen .
Keywords: methods, marketing, engineering.

1. INTRODUÇÃO

 A profissão de engenheiro exige do profissional a capacidade de seleção e 
armazenamento de informações para melhor desenvolvimento do trabalho, o excesso 
de informações e escassez de filtros de qualidade, em várias áreas, vem trazendo uma 
dificuldade a muitos acadêmicos em relação ao tema à se abordar em sua pesquisa científica. 
Este trabalho tem como objetivo identificar quais as metodologias e temas utilizados 
em 37 artigos publicados na revista RAE, tendo a intenção de apresentar um estado do 
conhecimento sobre o tema marketing.

 A intenção de fazer estudos do conhecimento é uma pratica recente no Brasil, 
Romanowski e Ens (2006) destacam que “este tipo de estudo, usual em outros países, 
foi ampliado a partir da última década no Brasil, com a realização de estados da arte tais 
como os desenvolvidos pelo INEP”. A investigação e o acesso aos textos de periódicos, 
teses e dissertações é uma atividade morosa, constituindo-se num dos complicadores de 
sua realização. Ainda segundo estes autores, a necessidade de realizar este tipo de estudo 
pode se constituir em um marco histórico, de uma área de conhecimento, o que possibilita 
perceber e verificar sua evolução. Esse tipo de pesquisa, é usual na literatura científica 
americana, é pouco conhecido entre pesquisadores no Brasil. 

42 Acadêmica do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <renata_
cardoso11@hotmail.com>.
43 Mestre em Ensino De Ciências e Educação Matemática e docente do Colegiado de Engenharia de Produção 
da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <gefferson_luiz@uol.com.br>.
44 Mestre em Engenharia de Produção Matemática e docente do Colegiado de Engenharia de Produção da 
Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <mdrugiski@hotmail.com.br>.
45RAE - Revista de Administração de Empresas
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2. METODOLOGIA

As pesquisas relacionadas ao Estado do conhecimento, possuem extensão em 
diversos caminhos a partir da mesma temática, alavancando os conhecimentos da ciência 
e da tecnologia. “A realização destes balanços possibilita contribuir com a organização e 
análise na definição de um campo, uma área, além de indicar possíveis contribuições da 
pesquisa para com as rupturas sociais” (Romanowski e Ens, 2006).

Um estado da arte é constituído de levantamentos do que é conhecido em 
determinada área, desenvolvimento de protótipos e de análises de pesquisas, avaliações da 
situação da produção do conhecimento em determinada área de interesse e foco. Podendo 
estabelecer relações com produções anteriores, nas quais identifica-se temáticas recorrentes 
e assim podendo apontar novas perspectivas, consolidando uma área de conhecimento e 
constituindo-se orientações de práticas pedagógicas para a definição dos parâmetros de 
formação de profissionais para atuarem na área (Romanowski e Ens, 2006).

 O presente trabalho consiste em uma análise qualitativa de 37 artigos publicados 
na revista RAE, no período de 2010 á 2015, analisando os temas abordados e o método 
de pesquisa que foi utilizado para a elaboração de cada artigo por meio de uma pesquisa 
descritiva.

3. DESENVOLVIMENTO
 
 O termo marketing segundo Gomes (2003) vem do inglês market, que significa 

mercado. A terminação “ing” dá ao nome o significado de “mercado em ação”. Por sua vez 
Cobra (2010) marketing tem origem em um termo anglo saxão o qual significa mercado, que 
ao ser traduzido para a língua espanhola, em determinado ambiente e período especifico 
de controvérsias na América Latina, tornou-se mercadologia, mercado e mercadotecnia, 
também se tornando sinônimo de comercialização.

Kotler e Keller (2006) descrevem  Marketing  como o processo por meio dos quais 
pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com a criação, 
oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros.

 No início do século XX o marketing surge como uma solução de problemas para 
a distribuição e venda de produtos, no início o mesmo fora muitas vezes mal utilizado e 
mal interpretado, o que o tornou alvo de críticas por induzir muitas vezes ao consumo 
exagerado, o que provocou um aumento da extração dos recursos naturais e geração de 
resíduos diversos (Braga; Silva; Holanda, 2013). 

Reavaliar as tendências da área é de importância nacional e internacional. Como 
objetivos fundamentais do marketing, pode-se sistematizá-los de maneira que atendam 
às mais variadas formas de atuação, ou seja, o marketing serve para maximizar o lucro, a 
satisfação do consumidor, a escolha (personalização), a base de clientes e a qualidade de 
vida, tendo em comum a busca da satisfação da demanda através de uma oferta/valor que 
promova e atenda às expectativas de um determinado mercado (Gomes; Quelhas, 2010).

Dentro desse contexto, a área específica de marketing no Brasil também vem 
buscando uma autoanálise no que tange à sua tarefa de geração de conhecimento, dessa 
maneira, demonstrado um grande esforço no sentido de discutir a sua identidade e 
também os rumos desta disciplina, refletindo a condução de vários estudos de diagnóstico 
da produção científica nacional, de avaliação de posturas metodológicas alternativas e de 
proposição de caminhos de consolidação da disciplina no país”(Sampaio et al. 2012).
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3.1. Resultados e Discussões 

Foi analisado o conteúdo de 37 artigos, observando que foram obtidos os resultados 
de justificativa para as problematizes de cada artigo. Mas a autora observou que apenas três 
dos artigos e periódicos analisados, possuíam em seus resultados expectativas para novos 
estudos futuros dando pontos de partidas para o começo de outras realizações. Os estudos 
nessa área especifica de conhecimentos são voltados a apenas aquelas vertentes descritas 
nos objetivos do trabalho e há apenas 8,11% que instiguem abordagens alem dos objetivos 
para serem estudadas.

Em análise dos anos de publicação dos artigos se obtém os seguintes resultados 
mostrado abaixo no gráfico em um total de 37 artigos:

Figura 01 – Quantidade de artigos produzidos e o ano de suas publicações

Fonte: A Autora 

Observa-se que as maiores produções de conhecimento cientifico na área de estudo 
do marketing foi em 2011 com 3,7%.

Apesar de a adoção de uma postura interpretativista em marketing ser um fenômeno 
recente, o movimento tem conquistado fóruns de publicações e de discussões importantes, 
inclusive no Brasil (Rocha & Rocha, 2007).

O comportamento do consumidor na década de 80 foi analisado e transformado em 
pesquisas para a área do marketing com metodologias positivistas. “Partindo do pressuposto 
anteriormente apontado de que a produção nacional é fortemente influenciada pela 
produção norte-americana, seria bastante plausível esperar os reflexos na produção nacional 
dessa trilha mais interpretativista, o que de fato ocorreu no tocante a uma retrospectiva 
desses estudos no Brasil” (Rocha & Rocha, 2007).

Já é possível identificar o aumento de estudos interpretativistas de pesquisa, sendo 
que Sampaio et al. (2012), mencionam que “Os dados analisados neste estudo mostram 
um crescimento de artigos que relatam estudos empíricos com base em uma abordagem 
interpretativista, registrando já um percentual expressivo de 13% dos trabalhos em 2010”.

Figura 02 – Classificação de pesquisa
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Fonte: A Autora

Ao analisar os 37 artigos observa-se que os artigos possuíam características 
variadas quanto a classificação de metodologia utilizada para o desenvolvimento das 
pesquisas. Constatou-se há existência de 5 tipos de pesquisas sendo eles os métodos 6,25% 
qualitativo,quantitativo 1,56% , interpretativo 34,37%, survey 7,81% e outros métodos com 
18,75%.

Os métodos de pesquisa podem ser quantitativos (survey, experimento etc.) ou 
qualitativos (estudo de caso),devendo sua escolha estar associada aos objetivos da pesquisa. 
Ambos os tipos possuem, naturalmente, vantagens e desvantagens. Não há obrigação 
alguma em se eleger apenas um método, cada desenho da pesquisa ou investigação pode 
fazer uso de diferentes métodos de forma combinada, o que se denomina de multimetodo, 
ou seja, aliando o quantitativo ou qualitativo ao quantitativo ( e não só tendo mais de uma 
fonte de coleta de dados), o método de pesquisa survey principalmente via questionário ou 
guias de entrevista.(Freitas; Oliveira ;Saccol e Moscaroia,1998).

Em relação aos temas analisados a autora expressa estes na tabela abaixo,para que 
os leitores possam saber com mais clareza quais as abordagens entre os anos de 2010 a 2014 
publicados na revista RAE:

Tabela 01 – Temas das analises dos artigos da revista RAE

TEMA
MICROPOLÍTICAS DAS PRÁTICAS COTIDIANAS: ETNOGRAFANDO UMA ORGANIZAÇÃO CIRCENSE

CONGRESSO LATINO – AMERICANO DE VAREJO : CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE VAREJO: 
RETROSPECTIVA DE CINCO ANOS

HEDONISMO E MORALISMO: CONSUMO NA BASE DA PIRÂMIDE

OBJETIVOS E MÉTODOS DE PREÇO NO VAREJO: ESTUDO NA ZONA SUL DE SÃO PAULO

TRADE MARKETING NO SETOR DE LOJAS DE CONVENIÊNCIA

EFEITO DOS FATORES DE MERCHANDISING NAS VENDAS DO VAREJO

EFEITOS DA COMUNIDADE DE ORIGEM NO PARTICIPANTE DE COMUNIDADES VIRTUAIS DE MARCA

CONSUMER CULTURE THERY (CCT)-JÁ  É UMA ESCOLA DE PENSAMENTO EM MARKETING?

REDES DE EMPRESAS E SEUS EFEITOS SOBRE O TURISMO

EFEITOS DO CONTROLE NAS INTENÇÕES COMPORTAMENTAIS DOS CONSUMIDORES 
INSATISFEITOS
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CARACTERÍSTICAS DA LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS

INOVAÇÃO COLABORATIVA: UMA ABORDAGEM ABERTA NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
PRODUTOS

A TRADIÇÃO E A AUTONOMIA DOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS CRÍTICOS NO BRASIL

VANTAG EM COMPETITIVA NA GESTÃO SUSTENTÁVEL DA CADEIA DE SUPRIMENTOS : UM META 
ESTUDO

MENSURAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO NO VAREJO ELETRÔNICO E SEU IMPACTO SOBRE AS 
INTENÇÕES COMPORTA MENTAIS

ENVOLVIMENTO DO CONSUMIDOR EM PRO CESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRO DUTOS : UM 
ESTUDO QUALITATI VO JUNTO A EMPRESAS DE BENS DE CONSUMO

O PESQUISADOR COMO O OUTRO : UMA LEITURA PÓS-COLONIAL DO “BORAT ” BRASILEIRO 
THE RESEARCHER

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO FATORIA L DA ESCALA DE RELACIO NAMENTO COM CLIENTES 
(ERC)

A PESQUISA NA ÁREA DO VAREJO: REFLEXÕES E PROVOCAÇÕES

O AROMA AMBIENTAL E SUA RELAÇÃO COM AS AVALIAÇÕES E INTENÇÕES DO CONSUMIDOR NO 
VAREJO

PERCEPÇÃO SOBRE ATRIBUTOS DE SUSTENTABILIDADE EM UM VAREJO SUPERMERCADISTA

AVALIAÇÃO DE JUSTIÇA E INTENÇÃO DE TURNOVER EM EQUIPES DE VENDAS: TESTE DE UM 
MODELO TEÓRICO

CONVENIÊNCIA DE SERVIÇOS: APROPRIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UMA ESCALA DE MEDIDA

VANTAGEM COMPETITIVA , CRIAÇÃO DRE VALOR E SEUS EFEITOS SOBRE O DESEMPENHO

LOGíSTICA REVERSA: COMO AS EMPRESAS COMUNICAM O DESCARTE DE BATERIAS E CELULARES?

INFLUÊNCIA DA CONEXÃO POLÍTICA NA DIVERSIFICAÇÃO DOS GRUPOS EMPRESARIAIS 
BRASILEIROS

INOVATIVIDADE, ENVOLVIMENTO, ATITUDE E EXPERIÊNCIA NA ADOÇÃO DA COMPRA On-line

DETERMINANTES DO DESEMPENHO EMPRESARIAL E DAS VENDAS CRUZADAS NO VAREJO

“E SE COLOCAR PIMENTA?”: A CONSTRUÇÃO EMPREENDEDORA DA CHILLI BEANS

ESTETIZAÇÃO DO MARKETING

O EFEITO DA DISTRIBUIÇÃO SOBRE O MARKET SHARE EM DIFERENTES CANAIS

O MARKETING SOCIAL E A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS ESTRUTURAIS NO ALEITAMENTO 
MATERNO

O NOVO CONSUMIDOR IDOSO: IDENTIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS VAREJISTAS RELEVANTES

O PESO DO VAREJO, O PESO NO VAREJO E A IDENTIDADE: UMA ANÁLISE DE CONSUMIDORAS PLUS 
SIZE

PERSONALIDADE E BOCA A BOCA: PROPENSÃO AO ENVIO E RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E LEALDADE DE CLIENTES EM BANCO DE VAREJO

VAREJO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES EM MERCADOS EMERGENTES

Fonte: Adaptação dos Temas de pesquisa da Revista RAE
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Com a analise desses 37 artigos foi possível contextualizar os conceitos de marketing 
e métodos de pesquisa, expondo tema de pesquisa durante o período de 2010 a 2015. Mas 
além de uma analise quantitativa, notou-se a deficiência nos artigos em descrever sobre 
os conceitos de suas áreas de pesquisa, muitas vezes apenas relatando sobre os dados 
coletados através de pesquisas de campo, mas não explicando qual a relação de importância 
do marketing através da sua pesquisa.

5. AGRADECIMENTOS

 À Faculdade de Telêmaco Borba pela oportunidade proporcionada e o incentivo a 
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RESUMO
Dado o panorama mundial, o estudo, aplicação e a disseminação de fontes de energias 
alternativas se tornam imprescindíveis, uma vez que inúmeros setores da sociedade clamam 
por soluções e tecnologias limpas que não agridam o meio ambiente. Seguindo esta linha 
de pensamento, o presente artigo tem por finalidade a apresentação de diferentes e amplos 
aspectos da energia solar fotovoltaica, desde uma breve descrição teórica sobre o que é 
a energia fotovoltaica até a sugestão de aplicação desta tecnologia com destaque na 
importância de se investir em energia limpa, aliada com elementos para desenvolver produtos 
que avançam a sociedade e melhoram a vida das pessoas, neste caso, a acessibilidade de 
portadores de deficiência física.
Palavras-chave: acessibilidade; energia; fotovoltaica.

ABSTRACT
Given the global picture, the study, application and dissemination of alternative energy 
sources become essential, since many sectors of society call for clean solutions and 
technologies that do not harm the environment. Following this line of thought, this article 
aims to present different and broader aspects of solar photovoltaic energy from a brief 
theoretical description of what is photovoltaics to the application of suggestion of this 
technology with emphasis on the importance of investing clean energy, combined with 
elements to develop products that advance society and improve the lives of people, in this 
case, the accessibility of physically handicapped people.
Key-words: accessibility; energy; photovoltaics.
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1. INTRODUÇÃO

Diariamente incide sobre a superfície da terra mais energia vinda do sol do que a 
demanda total de todos os habitantes de nosso planeta em todo um ano. Dentre as diversas 
aplicações da energia solar, a geração direta de eletricidade através do efeito fotovoltaico se 
apresenta como uma das mais elegantes formas de gerar potência elétrica. Através do efeito 
fotovoltaico, células solares convertem diretamente a energia do sol em energia elétrica de 
forma estática, silenciosa, não-poluente e renovável.

Um termo muito usado para energias renováveis é a energia verde que vem sendo 
debatida atualmente em grandes partes do mundo. Energia verde consiste em utilizar fontes 
naturais e ao mesmo tempo contribuindo para preservação do meio ambiente, sem agredir 
o mesmo, e inserido nessa energia verde pode ser destacado a energia fotovoltaica.

O campo da Engenharia Mecânica abrange as propriedades das forças, dos materiais, 
da energia, dos fluidos e do movimento, assim como a aplicação desses elementos para 
desenvolver produtos que avançam a sociedade e melhoram a vida das pessoas. Seguindo 
esta linha de pensamento, a energia fotovoltaica pode ser aplicada beneficamente em 
diversas situações do nosso dia a dia.

2. METODOLOGIA

2.1. Escopo do Projeto Vaga Certa

As Vagas para estacionamento de Veículos em teatros, shoppings, universidades, 
supermercados, praças e parques, estádios de futebol e edifícios garagem, que conduzam 
ou seja conduzidos por pessoa com deficiência, devem ter sinalização no piso, sinalização 
vertical para vagas em via pública e estar próximas a elevadores e rotas acessíveis.  O número 
de vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou seja conduzidos por pessoas 
com deficiência deve ser estabelecido conforme a Tabela 01.

Tabela 01: Vagas em estacionamento

Número total de vagas

Até 10

De 11 a 100

Acima de 100

Vagas reservadas

-

1

1%

Fonte: ABNT NBR 9050

Na FATEB infelizmente é comum atualmente motoristas que não possuem deficiência 
física estacionarem seus veículos em vagas destinadas aos portadores de deficiência física 
(Figura 02). Com o objeto de impossibilitar que isto ocorra, os acadêmicos autores deste 
artigo têm como proposta a partir do uso da tecnologia fotovoltaica, implantar um sistema 
que chame a atenção destes motoristas para não estacionar nestes locais.
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Figura 02: Veículo em vaga de portador de deficiência física

Fonte: Os autores

Devido à falta de respeito para com os colegas que possuem deficiência física e que 
necessitam das vagas que são exclusivas, os autores deste artigo desenvolveram o projeto 
Vaga Certa, que visa melhorar a acessibilidade no estacionamento da FATEB para deficientes 
físicos, que já existe porém não é respeitada.

O projeto consiste numa solução para priorizar o uso das vagas especiais. O sistema 
prevê algumas ações que a sociedade gostaria de executar quando vivencia a situação de 
uso indevido. É um sistema que contém uma placa luminosa, com fita de led branca, que terá 
como alimentação as placas fotovoltaicas, as placas carregam uma bateria de 12v durante o 
dia, durante a noite a bateria alimenta a placa luminosa, que conta com sensores de controle 
de estacionamento para carros cadastrados, alarme sonoro e visual. A Figura 03 mostra a 
maquete do projeto.

Figura 03: Maquete do projeto

Fonte: Os autores
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Para melhor compreensão, abaixo segue a descrição mais detalhada do modo de 
operação do projeto Vaga Certa:

• Um condutor qualquer irá estacionar o seu veículo na vaga destinada a portadores 
de deficiência física, na sequência o condutor será lembrado que está com o veículo 
estacionado em um local onde ele não tem permissão; 

• Ao encostar com o veículo na vaga exclusiva de portadores de deficiência física 
haverá um sensor de presença que vai detectar a existência de um veículo na frente do 
equipamento;

• A presença de um veículo não autorizado irá ativa o sensor eletrônico que o 
proprietário do veículo devera desativar;

• Pode ocorrer um dos seguintes casos:

o Estacionar um veículo que não é autorizado, mas o condutor é deficiente, 
então haverá um tempo para outra pessoa autorizada desligar o equipamento, 
o mais rápido possível;
o Se o carro que estacionou não tiver autorização o sistema aciona um 
dispositivo externo (alarme sonoro e giroflex);  

• A permissão para utilizar a vaga será feita na secretaria da instituição, apenas pelo 
proprietário.

• Será instalado no carro do condutor que possui deficiência física, um sistema de 
frequência, que ao estacionar, ele terá um controle para desligar o dispositivo antes de 
estacionar na vaga;

• Ao sair com o veículo do local, o sistema é resetado automaticamente para o 
próximo veículo que estacionar.

2.2. Materiais

Para a elaboração do projeto é previsto a utilização dos seguintes materiais:

• Fita de led branca impermeável 12v
• Bateria selada
• Relé fotoelétrico para iluminação com 12V DC
• Fiação
• Painel fotovoltaico
• Parafuso / rebite
• Estrutura em metalão
• Adesivo refletivo
• Temporizador
• Sensores de presença
• Modulo CLP
• Placa de comando
• Controle
• Alerta sonoro
• Alerta luminoso
• Inversor de potência 12v para 110v e 127v
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A seguir é descrito o método utilizado:

Ligado a estrutura está o adesivo informativo refletivo que será iluminado pelas 
lâmpadas de LED que se acenderão sempre que escurecer sendo alimentadas por uma 
bateria de 12v, essa mesma bateria será recarregada durante o dia pelo painel foto voltaico.

A bateria alimenta também um transformador que converte sua tensão de entrada de 
12v em 127v para alimentar a placa, que sempre quando ligada pelo controle, ativa o sensor 
que detecta que um veículo estará estacionado na vaga, caso seja um deficiente cadastrado 
possuirá o controle para desativar o sistema, caso não seja desativado o temporizador 
emitira um sinal para o modulo CLP que ativara o alerta sonoro e luminoso. 

Figura 05: Fluxograma referente ao método.

PROJETO VAGA CERTA ADESIVO

LED

FOTO CÉLULA

CONTROLES

ESTRUTUTA

PAINEL
FOVOLTÁICO

BATERIA

TEMPORIZADOR

MÓDULO CLP

ALERTA SONORO

ALERTA
LUMINOSO

PLACA

SENSOR

TRANSFORMADOR

Fonte: Os autores

2.3. Análise Financeira

Com base da necessidade dos materiais para pôr em prática o projeto, obteve-se por 
resultados financeiros os custos contidos na Tabela 02.  

Tabela 02: Custo dos materiais para o projeto
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Material

Fita de led branca a prva d'água

Bateria 12V

Fotocelula

Fiação

Painel fotovoltaico

Rebite

Estrutura

Adesivo Refletivo

Temporizador

Sensores de presença

Controle

Alerta sonoro

Alerta luminoso

Módulo CLP

Placa de portão

Transformador

Qntd.

5

1

1

10

2

20

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Un.

M

Un.

Un.

M

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Custo da unidade (R$)

5,20

114,00

21,00

0,75

54,00

0,50

50,00

35,00

55,00

15,75

18,70

28,75

25,90

300,00

65,00

113,00

Custo Total (R$)

25,99

114,00

21,00

7,50

108,00

10,00

50,00

35,00

55,00

15,75

37,40

28,75

25,90

300,00

65,00

113,00

Custo total do projeto 1012,29

Fonte: Os autores

2.4. Viabilidade Técnica

O estudo da viabilidade técnica para o projeto “Vaga Certa” mostra o trabalho 
desenvolvido para avaliação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes aos 
investimentos para implantação de um sistema micro gerador de energia fotovoltaica, 
aplicado na iluminação e automação das vagas para estacionamento de veículos destinadas 
aos portadores de deficiência física nas dependências da FATEB, uma vez que o direito 
estabelecido pela lei para estes casos tem sido desrespeitados por muitos acadêmicos da 
instituição. 

A avaliação apura se os benefícios estimados superam os custos com os projetos 
e implantação desse sistema, uma vez que este é autossuficiente e é um recurso natural 
inesgotável que é a energia recebida do sol, o sistema conta com placas responsáveis por 
transformar a energia do sol em energia elétrica sem gerar nenhum resíduo, podendo ser 
chamada de energia limpa, por sua vez essa é armazenada em uma bateria para seu posterior 
consumo pelo sistema descrito no projeto.
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O custo para montagem do sistema fotovoltaico do projeto “Vaga Certa” é maior 
se comparado com a opção alternativa que seria a utilização do sistema convencional de 
energia, fornecida pela concessionária local. O investimento inicial, com compra e instalação 
do equipamento responsável pela geração de energia elétrica “fotovoltaica” descrito na 
análise financeira, não tem outros custos uma vez que a montagem e instalação serão feitas 
pelos acadêmicos responsáveis por este projeto, também, o sistema necessita de pouca 
manutenção já que durabilidade dos materiais está estimada em torno de 15 a 25 anos com 
excelente rendimento, é um investimento que se paga no médio prazo, já que não há conta 
mensal de energia elétrica. 

Neste estudo observa-se o aspecto positivo pela forma de geração de energia que 
não gera impacto ambiental nem visual de forma autônoma dependente apenas da luz 
solar, as placa possui uma estética que não altera as características da fachada da instituição. 
Portanto, o projeto adverte e conscientiza o uso destas vagas para fim a qual elas foram 
criadas assegurando a inclusão social daqueles que possuem o direito por essas vagas.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. A Energia Fotovoltaica

Em 1839, Edmond Becquerel observou que placas metálicas, de platina ou prata, 
quando mergulhadas em um eletrólito e expostas à luz produziam uma pequena diferença 
de potencial, este fenômeno foi denominado de efeito fotovoltaico. Em 1884, Charles Fritts 
produziu a primeira célula fotovoltaica usando selênio, que possuía uma eficiência que não 
chegava a 1%, a característica de fotocondutividade deste material foi descoberta por Smith 
em 1873.

Em 1954 foi anunciada a primeira célula fotovoltaica usando silício (com eficiência de 
6% gerando 5 mW de potência), desenvolvida pelos pesquisadores Calvin Fuller (químico), 
Gerald Pearson (físico) e Daryl Chapin (engenheiro), todos do laboratório da Bell em Murray 
Hill, Nem Jersey, nos Estados Unidos da América.

Em 2004, foram produzidas células, com eficiências da ordem dos 24,7%. Células 
solares com configurações mais complexas, as chamadas células em cascata (ou tandem) 
que consistem na sobreposição de várias células semicondutoras, cada uma otimizada para 
um dado comprimento de onda da radiação, permitem atingir rendimentos de conversão 
superiores a 34%.

Em 2007 pesquisadores da Universidade de Delaware, Estados Unidos, conseguiram 
bater o recorde de eficiência energética das células solares cristalinas, atingindo um 
rendimento de 42,8% de conversão sob condições normais de iluminação. As células solares 
cristalinas são o tipo mais tradicional de célula fotovoltaica, sendo fabricadas de silício. 

A European Photovoltaic Industry Association (EPIA) prevê um crescimento do 
mercado semelhante ao dos últimos anos (superior a 30% por ano) e uma redução nos custos 
proporcional ao crescimento de painéis instalados, a EPIA antecipa que em 2020 cerca de 
1% da eletricidade consumida mundialmente será de origem fotovoltaica, elevando-se essa 
fração para cerca de 26% em 2040.  De acordo com um estudo publicado pelo Conselho 
Mundial da Energia, em 2100, 70% da energia consumida será de origem solar.
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O "efeito fotovoltaico" é o processo físico básico através do qual uma célula 
fotovoltaica converte luz solar em eletricidade. A luz solar é composta de fótons ou partículas 
de energia solar. Estes fótons contêm quantidades diferentes de energia correspondente os 
diferentes comprimentos de onda do espectro solar. Quando os fótons atingem uma célula 
dos dispositivos fotovoltaicos, podem ser refletidas ou absorvidas, ou eles podem passar 
direito. Apenas os fótons absorvidos geram eletricidade. Quando isso acontece, a energia do 
fóton é transferida para um elétron em um átomo da célula.

As células fotovoltaicas são fabricadas com material semicondutor, ou seja, material 
com características intermédias entre um condutor e um isolante. O silício apresenta-se 
normalmente como areia. Através de métodos adequados obtém-se o silício em forma pura. 
O cristal de silício puro não possui elétrons livres e, portanto é mal condutor elétrico. Para 
alterar isto acrescentam-se porcentagens de outros elementos. Este processo denomina-se 
dopagem. As células mais comuns disponíveis comercialmente são constituídas de silício 
monocristalino, policristalino ou amorfo. 

Existem dois tipos básicos de sistemas fotovoltaicos: Sistemas Isolados (Off-grid) e 
Sistemas Conectados à Rede (Grid-tie). Os Sistemas Isolados são utilizados em locais remotos 
ou onde o custo de se conectar à rede elétrica é elevado. São utilizados em casas de campo, 
refúgios, iluminação, telecomunicações, bombeio de água, etc. Já os Sistemas Conectados 
à rede, substituem ou complementam a energia elétrica convencional disponível na rede 
elétrica. Um sistema fotovoltaico possui quatro componentes básicos:

•  Painéis solares – Fazem o papel de coração, “bombeando” a energia para o sistema. 
Podem ser um ou mais painéis e são dimensionados de acordo com a energia necessária. 
São responsáveis por transformar energia solar em eletricidade.

• Controladores de carga – Funcionam como válvulas para o sistema. Servem 
para evitar sobrecargas ou descargas exageradas na bateria, aumentando sua vida útil e 
desempenho.

• Inversores – Cérebro do sistema, são responsáveis por transformar os 12 V de 
corrente contínua (CC) das baterias em 110 ou 220 V de corrente alternada (AC), ou outra 
tensão desejada. No caso de sistemas conectados, também são responsáveis pela sincronia 
com a rede elétrica. 

• Baterias – Trabalham como pulmões. Armazenam a energia elétrica para que o 
sistema possa ser utilizado quando não há sol.

Enquanto um sistema isolado necessita de baterias e controladores de carga, sistemas 
conectados à rede funcionam somente com painéis e inversores, já que não precisam 
armazenar energia.

A tecnologia fotovoltaica está se tornando cada vez mais competitiva, em razão, tanto 
dos seus custos decrescentes, quanto dos custos crescentes das demais formas de produção 
de energia, inclusive em função da internalização de fatores que eram anteriormente 
ignorados, como a questão dos impactos ambientais.
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Figura 06: Sistema fotovoltaico.

Fonte: Cenitsolar

Quanto as vantagens, a energia solar fotovoltaica apresenta diversas. Como 
já citado anteriormente por se tratar de uma energia limpa não gera nenhum tipo de 
poluição. Como a vida útil dos painéis pode ser considerada longa (25 anos) e requer 
mínima manutenção, a instalação é simples, não consome nenhum combustível e a luz do 
sol nasce para todos de graça podemos destacar algumas vantagens, como, não produz 
poluição ambiental, é silencioso, é resistente a condições climáticas (vento forte, granizo, 
temperatura e umidade), não possui peças móveis e, portanto, exige pouca manutenção 
(apenas a limpeza do equipamento), gera energia mesmo em dias nublados, permite 
aumentar a potência instalada através a incorporação de módulos adicionais e não 
consome combustível.

Quanto as principais desvantagens podemos destacar, a necessita de custo 
elevado, seu rendimento é atrelado ao índice de radiação, temperatura, quantidade de 
nuvens, dentre outros e as células fotovoltaicas necessitam de tecnologia sofisticada para 
a sua fabricação.

3.2. Acessibilidade

Em diferentes contextos históricos e culturais a deformidade física tem sido rejeitada 
pela sociedade, as representações sociais e atitudes em relação às pessoas com deficiência 
física têm sido negativas, tendo em vista que durante vários anos o deficiente físico foi visto 
como obstáculo e uma pessoa incapaz de tudo.

A deficiência física no passado era algo demonizado, visto como punição, 
uma consequência de culpa. A deformação produzia os segregados, marginalizados e 
discriminados (GENTILE, 2004).

Acessibilidade são as condições e possibilidades de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de edificações públicas, privadas e particulares, seus espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, proporcionando a maior independência possível 
e dando ao cidadão deficiente ou àqueles com dificuldade de locomoção, o direito de ir 
e vir a todos os lugares que necessitar, seja no trabalho, estudo ou lazer, que o ajudará e 
levará a sua reinserção na sociedade. Além das barreiras físicas presentes existem outras 
psicossociais que são inerentes às questões da pessoa com deficiência e que necessitam ser 
removidas: o preconceito, a ignorância e o medo.
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Segundo a Convenção da ONU sobre pessoas com deficiência (ratificada pelo 
Decreto Legislativo nº 186/2008): garantir a acessibilidade é “assegurar às pessoas com 
deficiência o acesso, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, ao meio 
físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da 
informação e comunicação. Uma certificação feita pelo Poder Público que, após verificadas 
as condições de acessibilidade, determina a colocação do símbolo abaixo (Figura 04) em 
espaços ou locais de ampla visibilidade (Lei 7.405/85).

Figura 07: Símbolo de portadores de deficiência física

Fonte: ABNT NBR 9050

A pessoa com deficiência física por lesão medular apresenta perdas ou reduções 
em sua estrutura física, porem sua personalidade, seu modo de agir e pensar permanece 
os mesmos. Trata-se, portanto, de alguém que se encontra numa situação de grande 
dependência, sendo o uso da cadeira de rodas fundamental para o sua locomoção. É preciso 
vê-la como participativa e integrada ao meio social, fortalecendo sua adaptação e aptidões 
e, entender que o que está errado são as edificações, os transportes, etc., estes sim são os 
deficientes.

Combater toda e qualquer forma de preconceito e discriminação é nossa obrigação 
como cidadão. Essa luta deve ser travada diariamente, em casa, no meio social e no trabalho. 
A nossa participação nesse processo é fundamental respeitando as diferenças na construção 
do direito à cidadania, mas principalmente como atuantes e não meros expectadores.

4. CONCLUSÃO

 A deficiência é um conceito em evolução, resultado da interação entre a deficiência 
de uma pessoa e os obstáculos que impedem sua participação na sociedade. Quanto mais 
obstáculos, como barreiras físicas e condutas atitudinais impeditivas de sua integração, mais 
deficiente será uma pessoa. Assim, o objetivo dos acadêmicos é garantir a acessibilidade 
aos portadores de deficiência física em parceria com o desenvolvimento da tecnologia 
fotovoltaica, pois, cabe aos futuros engenheiros mecânicos aplicar os conhecimentos 
adquiridos durante o curso para desenvolver produtos que avançam a sociedade e melhoram 
a vida das pessoas.

5. AGRADECIMENTOS

Aos grandes estudiosos do passado que possibilitaram a evolução dos conhecimentos 
voltados para a tecnologia fotovoltaica.

A FATEB pela oportunidade da elaboração deste artigo para a participação do III 
Encontro de Pesquisa.
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PROPRIEDADES MECÂNICAS DE METAL PATENTE DEPOSITADO POR 
ASPERSÃO TÉRMICA ASP E FS
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Área de Concentração: Engenharia Mecânica
Grupo de Trabalho: Mecânica dos Materiais

RESUMO
Ligas de metal patente, à base de estanho ou chumbo, são largamente utilizadas para 
fins de deslizamento, de modo que a maior aplicação destas ligas são como mancais 
deslizantes.  Estas ligas oferecem vantagens de aplicação devido ao baixo coeficiente de 
atrito, alta ductilidade e boa tenacidade, de modo que ao longo da operação, absorvem 
a energia gerada pelo rolamento do eixo, assim como as ondas de choque provenientes 
das flutuações do sistema, dissipam o calor gerado atribuindo assim ao sistema maior vida 
útil e confiabilidade de operação. Os principais métodos convencionais de deposição são, 
centrifugação e metalização por gravidade e de modo alternativo, a eletrodeposição e a 
aspersão térmica. Neste trabalho avaliaram-se as microestruturas e propriedades mecânicas 
obtidas em revestimentos depositados por dois processos distintos de aspersão térmica, 
onde se fez possível a comparação com os processos convencionais, verificando-se assim a 
influência dos processos às propriedades dos revestimentos obtidos.
Palavras-chave: Metal Patente; Aspersão Térmica; Propriedades Mecânicas

ABSTRACT
Babbitt alloys based on tin or lead, are widely used for sliding purposes so that the major 
application of these alloys are as sliding bearings. These alloys offer implementation 
advantages due to the low coefficient of friction, high ductility and good toughness, so that 
throughout the operation, absorb the energy generated by the shaft bearing, as well as 
the shock waves from the system fluctuations, dissipates heat generated thereby putting 
the system longer service life and operating reliability. The main methods are conventional 
deposition, centrifugation and metallization by gravity and alternatively, electroplating 
and thermal spray. This study evaluated the microstructures and mechanical properties of 
coatings deposited by two distinct processes of thermal spraying, where it made possible 
compared with conventional processes, thereby checking the influence of the processes the 
properties of the coatings obtained.
Key-words: Patent Metal; Thermal Spray; Mechanical Properties.
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1. INTRODUÇÃO

Ligas de metal patente, ou babbitt são basicamente ligas á base de estanho e 
chumbo, endurecidas com cobre ou antimônio, utilizadas em larga escala para a fabricação 
de componentes deslizantes, de modo que a grande aplicação destas está nos mancais de 
deslizamento. As propriedades de deslizamento são satisfatórias devido à combinação de 
algumas propriedades mecânicas, tais como, baixa dureza, alta ductilidade, boa tenacidade 
e elevada resistência ao choque, de modo a absorver energia gerada pelo rolamento do 
eixo ao longo da operação, assim como as ondas de choque causadas pelas flutuações do 
sistema, conferindo assim maior vida útil e confiabilidade ao sistema.

As propriedades de deslizamento das ligas podem ser obtidas a partir do emprego 
adequado dos elementos de liga, pois estas devem ser relativamente duras, resistentes ao 
desgaste, com baixo coeficiente de atrito, entretanto devem apresentar elevada tenacidade, 
resistência ao choque, e ductilidade, o que não é visto em ligas monofásicas, pois neste 
caso não é possível conciliar as propriedades de dureza, tenacidade e ductilidade. Dentre 
os materiais com potencial de aplicação em mancais temos os compostos intermetálicos 
pois apresentam baixo coeficiente de atrito, mas são extremamente frágeis, por outro lado, 
os metais puros e as soluções sólidas apesar de serem dúcteis, são geralmente macias e têm 
um coeficiente de atrito relativamente elevado. Contudo pode-se auferir uma combinação 
adequada das propriedades mecânicas, através de uma liga na qual as partículas do composto 
intermetálico duros estão inseridas numa matriz de uma solução sólida dúctil. Em alguns 
casos utiliza-se o eutético de dois sólidos, de modo que a matriz macia tende a desgastar-
se, deixando livres as partículas duras, isto não apenas reduz o coeficiente médio de atrito 
na superfície do mancal, como também produz canais através dos quais o lubrificante pode 
fluir com maior facilidade (HIGGINS, 1982). 

Mancais são elementos de máquinas utilizados entre duas peças rígidas, tendo 
como principal função separá-las evitando o contato e consequentemente o atrito entre 
ambas, substituindo assim o atrito seco pelo atrito viscoso, possibilitando assim a operação 
do equipamentos com menor temperatura e menor atrito. Existem dois tipos construtivos 
principais dentre os mancais, os de rolamento, e os de deslizamento, sendo os de rolamento 
amplamente utilizados quando o regime de operação é caracterizado por altas velocidades 
de operação aliada a leves carregamentos, normalmente utilizados em equipamentos de 
pequeno e médio porte, estes são ainda caracterizados pela facilidade de manutenção e 
baixo custo. Quando nos referimos a equipamentos de grande porte, onde o regime de 
operação é caracterizado normalmente por velocidades relativamente baixas e altas cargas, 
os mancais deslizantes são os mais apropriados, pois estes se mostram mais eficientes, a 
complexidade construtiva é menor, assim como os custos de manutenção, entretanto 
a manutenção neste caso é mais complexa, pois na maioria dos casos é necessária a 
remetalização, porém é ainda viável, pois rolamentos de grande porte dependem de altos 
investimentos (DUARTE JR, 2005).
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Segundo Klaas, 2013, quanto aos processos de deposição de metal patente, a 
centrifugação se mostra como o de maior eficiência entre os processos convencionais, pois 
neste processo, o metal patente adere ao substrato sob ação da força centrífuga, dando 
origem assim a revestimentos com baixo teor de poros, melhor aderência e baixo teor de 
óxidos, sendo este realizado em ambiente controlado, utilizando como gás de proteção o 
argônio, na metalização por gravidade, utiliza-se coquilhas aliadas ao substrato de modo 
que o corrimento do metal patente é feito manualmente, normalmente em ambiente não 
controlado, obtendo-se assim revestimentos com propriedades inferiores às obtidas por 
centrifugação, entretanto, a vantagem deste método pode ser verificada quando se trabalha 
com bases com geometrias planas, ou complexas, que dificilmente se fariam possíveis por 
centrifugação. Como método de deposição alternativo cita-se a eletrodeposição, sendo 
este utilizado usualmente em equipamentos de pequeno porte, como no caso de bronzinas 
e casquilhos automotivos, em especial, os trimetálicos, com aplicação de uma delgada 
camada de overlay, e a metalurgia do pó que se mostra como um processo eficiente, com 
boa produtividade, porém também é limitado a equipamentos de pequeno porte, devido 
ao ferramental necessário, e á complexidade do processo.

A aspersão térmica vem sendo utilizada como um método alternativo na deposição 
de metal patente, regularmente na recuperação de mancais de deslizamento devido 
principalmente à sua mobilidade quanto aos tipos construtivos, à facilidade de operação e 
boa produtividade que este método proporciona.

Aspersão térmica é o nome dado a um grupo de processos onde se faz possível a 
deposição de revestimentos metálicos ou não metálicos em diversos tipos de substrato, 
incluindo desde aços até polímeros. Nestes processos o material em forma de arame ou pó 
é fundido por uma fonte de calor química ou elétrica e impulsionado por ar comprimido 
ou outros gases na direção axial à superfície do substrato, ocorrendo assim aderência do 
revestimento. A aderência do revestimento pode ocorrer por mecanismos de natureza 
mecânica, químico-metalúrgica e física, dependendo dos parâmetros utilizados, gerando 
assim uma estrutura tipicamente lamelar com a presença de óxidos e poros que são 
minimizados usualmente com a posterior refusão do revestimento (KLAAS,2013).

Segundo Marrocco et. al, 2006, os processos de aspersão térmica de metal patente 
destacam-se pela elevada aderência que estes proporcionam, baixa complexidade de 
operação e elevada mobilidade. Quanto aos materiais, geometrias, e produtividade. Salienta-
se ainda que por meio da aspersão térmica os revestimentos obtidos apresentam tensão 
residual inferior aos demais processos, e teor de óxidos e poros significantemente baixos 
quando empregados os parâmetros adequados. Com relação às limitações deste método de 
deposição, cita-se a espessura da camada depositada, sendo esta limitada dependendo do 
tipo de aspersão térmica e da liga de metal patente utilizada, ocorrendo assim a presença de 
poros e óxidos quando elevada.

Dentre os processos de aspersão térmica destaca-se os a arco elétrico ASP, Arc Spray 
Process, sendo este o mais utilizado, onde a fonte de calor é proveniente da abertura de 
um arco elétrico entre dois arames que são continuamente alimentados, ocorrendo assim a 
fusão integral ou parcial do material que é então destacado e projetado pelo ar comprimido 
em direção ao substrato, obtendo-se assim boa aderência, entretanto o teor de óxidos e a 
porosidade neste processo tendem a ser maiores. O processo de aspersão por chama FS, 
Flame Spray, utiliza como fonte de calor a combustão de uma mistura de gases oxigênio e 
acetileno, promovendo assim a fusão do arame que é projetado na direção do substrato, 
ocorrendo assim a aderência do revestimento, este processo distingui-se dos demais pela 
baixa complexidade do equipamento e custo de operação.
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O objetivo deste trabalho é a avaliação da deposição do metal patente ASTM B23-2 por 
diferentes processos de aspersão térmica, sendo estes, arco elétrico e chama oxiacetilênica, 
avaliando-se a influência do processo, na morfologia, microestrutura e microdureza dos 
revestimentos depositados.

2. METODOLOGIA

Fez-se o uso de chapas de aço carbono ABNT 1045, como substrato, com 
aproximadamente 10 mm de espessura, 100 mm de comprimento, e 40 mm de largura, 
realizou-se o jateamento abrasivo prévio, obtendo assim um substrato com rugosidade 
entre 6,0 e 10,0 µm Ra. 

A liga de metal patente utilizada na forma de arame maciço, foi a liga ASTM B23-2, 
cuja composição química é descrita na Tabela 1. 

Tabela 01 – Composição química da liga ASTM B23-2

Elemento

Sn

Sb

Cu

Pb

Outros

Percentual (%)

Restante

7,0 – 8,0

3,5 – 4,5

0,35 máx

0,25

Fonte: autoria própria

As deposições foram realizadas para ambos os processos por meio de passes 
sobrepostos em camadas de revestimento, mantendo-se uma distância de aproximadamente 
300 mm, assim como a pressão do gás de arraste, ar comprimido, em 6 bar. No processo arco 
elétrico utilizou-se o equipamento da marca TBA modelo 300 com bocal e bicos especificados 
para o material, e arame maciço com diâmetro de 2,00 mm empregando-se os parâmetros 
ilustrados na Tabela 2.

Tabela 02 – Parâmetros utilizados na deposição ASP

Amostra

ASP

Corrente (A)

150     5,0

Tensão (V)

37,1   0,5

Fonte: autoria própria
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Para o processo chama oxiacetilênica utilizou-se a pistola de metalização do 
fabricante Sulzer Metco modelo 11E, com arame maciço de diâmetro 3,175 mm (1/8”) com 
bocal especificado para este tipo de material (CH) e com os parâmetros apresentados na 
Tabela 3.

Tabela 03 – Parâmetros utilizados na deposição ASP

Fluxo de O2 (l/min)

150    5,0

Amostra

FS

Fluxo de C2H2 (l/min)

37,1     0,5

Fonte: autoria própria

As análises metalográficas das amostras foram realizadas após corte na transversal 
e longitudinal em uma cortadeira de precisão Buehler ISOMET 4000 com disco abrasivo 
específico, embutimento a frio com resina epóxi de cura a frio garantindo assim que não 
houvesse mudança microestrutural durante o embutimento. Na preparação por lixamento 
utilizou-se lixas de carbeto de silício (SiC) de 400 a 1200 mesh, em equipamento automatizado 
Buehler Vector com aplicação de carga de 10 N, e rotação de 200 rpm. O polimento foi 
realizado tendo como abrasivo, suspensão de diamante com granulometria de 3.0 até 0.25 
µm, e rotação de aproximadamente 150 rpm e por fim o polimento vibratório em uma 
politriz vibratória Buehler Vibromet em sílica coloidal 0.04 µm por duas horas, de modo a 
garantir uma superfície sem riscos e não conformidades.

Por meio da caracterização em microscópio ótico pode-se analisar a morfologia geral 
das amostras aspergidas, assim como a porosidade de ambos os revestimentos. Esta análise 
foi realizada a partir de imagens obtidas em Microscópio Ótico Olympus BX60, por meio do 
software de análise de imagens AnalySIS 5.0. Foi realizado o tratamento das imagens, com 
alteração para tons de cinza e controle de contraste, e por meio da técnica de “treshold”, que 
caracteriza as fases pelo limite do tom de cinza de cada microconstituinte, possibilitando 
assim o cálculo da fração em área da porosidade para cada imagem, a Figura 1 ilustra a 
ferramenta “treshold”, em imagem com aumento de 500x.

Figura 01 – Transformação de tons de cinza para cálculo da porosidade através da ferramenta 
“treshold”. (a) Tons de cinza, (b) RGB para contagem de fases

Fonte: (ALCOVER JUNIOR, 2015)
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Fez-se a contagem de fases em área na imagem com a utilização da ferramenta 
“phase analysis”, verificando-se então a relação percentual em área para as fases presentes, 
obtendo-se assim o percentual de porosidade para cada amostra.

As análises de microscopia eletrônica foram realizadas em Microscópio Eletrônico de 
Varredura TESCAN VEGA 3, de modo a identificar a morfologia, microestrutura e por fim fez-
se o uso de técnicas de EDS para a análise de composição química das amostras.

O ensaio de Microdureza foi realizado em um Microdurômetro Shimadzu HMV-G, 
segundo a norma ASTM E384, Standard Test Method for Microindentation Hardnees of 
Materials ,por meio de carregamentos de 50gF (~ 0.5 N), e 100 gF (~ 1.0 N) na escala Vickers, 
durante um período de 15 segundos.

3. DESENVOLVIMENTO

Por meio de imagens obtidas por microscopia ótica, realizou-se inicialmente a 
medição das espessuras das camadas aspergidas, obtendo-se assim a taxa de deposição por 
passe, conforme ilustra a Tabela 4.

Tabela 04 – Espessura média dos revestimentos para cada processo

Espessura/Passe (μm)

56,9    0,5

164,1    0,5

Amostra

ASP

FS

Espessura (μm)

455,0    2,0

656,28    2,0

n° de Passes

8

4

Fonte: autoria própria

Verifica-se que as amostras obtidas pelo processo FS apresentaram maior taxa de 
deposição, aproximadamente três vezes dos valores obtidos pelas amostras ASP, de modo 
que este processo por chama oxiacetilênica se mostrou mais eficiente e produtivo que o ASP. 
Ainda por meio das imagens provenientes de microscopia ótica, verificou-se a morfologia 
geral dos revestimentos, a Figura 2 ilustra a morfologia geral dos revestimentos aspergidos.

Figura 02 – Morfologia geral dos revestimentos obtidos por aspersão ASP (a) e FS (b)

Fonte: autoria própria
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Segundo Sturgeon et. al, 2003, revestimentos de metal patente depositados por 
aspersão térmica tendem a apresentar maior porosidade em comparação aos métodos 
convencionais de deposição, entretanto quando utilizados os parâmetros adequados,  
obtêm-se revestimentos com propriedades mecânicas superiores aos métodos 
convencionais, a Figura 3 ilustra a morfologia geral de revestimentos depositados pelos 
métodos convencionais, sendo estes, por centrifugação (a) e por gravidade (b).

Figura 03 – Morfologia geral dos revestimentos obtidos por centrifugação (a) e gravidade (b)

Fonte: autoria própria

Observa-se na Figura 3 que o revestimento obtido por gravidade apresenta uma 
microestrutura mais grosseira que a do revestimento obtido por centrifugação, além de 
apresentar uma maior porosidade. Os revestimentos apresentaram-se ligeiramente mais 
densos que os revestimentos obtidos por aspersão térmica.

A Figura 4 apresenta as microestruturas dos revestimentos aspergidos termicamente 
com maior ampliação.

Figura 04 – Microestrutura das amostras depositadas por aspersão térmica ASP (a) e (b), e FS 
(c) e (d)

Fonte: autoria própria
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Verifica-se que as microestruturas obtidas pelos distintos processos de aspersão, 
foram muito semelhantes entre si, de modo, entretanto o revestimento obtido pelo processo 
ASP apresentou maior porosidade. Estas características já eram esperadas pois em trabalho 
conduzido por Sturgeon et. al, 2006, o maior aporte térmico empregado neste processo 
está diretamente relacionado com a maior porcentagem em área de poros e o maior teor 
de óxidos formados no revestimento. Esta característica é decorrente principalmente à 
maior temperatura gerada no processo, sendo que para o processo ASP as temperaturas de 
operação do processo estão entre 4000 e 6000°C, e no processo FS  a temperatura gerada no 
processo atende à faixa de 2800 à 3200°C (PAREDES, 2002). A Tabela 5 apresenta os valores 
médios, provenientes de três medições por amostra.

Tabela 05 – Percentual de poros em área dos revestimentos

Amostra

ASP

FS

Gravidade

Centrifugação

Porosidade (%)

3,8    0,9

2,3    0,7

2,1    0,2

<1,0

Fonte: autoria própria

Atribui-se ainda à amostra depositada por aspersão térmica ASP, a maior porosidade 
entre as demais, provavelmente devido à maior número de passes, de modo que em trabalho 
semelhante, verificou-se que um aumento da corrente, aumentou-se o diâmetro dos poros 
até o ponto onde ocorreu a fusão do revestimento à partir da utilização de correntes acima 
de 150 A, obtendo-se assim um menor percentual de poros (ALCOVER JUNIOR, 2015).

Utilizando-se microscopia eletrônica de varredura pode-se analisar a microestrutura 
e composição química presente em cada amostra, a Figura 5 ilustra as imagens obtidas por 
MEV para ambas as amostras.

Figura 05 – Micrografia das amostras depositadas por aspersão térmica ASP, com aumento 
de 2000 x (a), 4000 x (b), e FS, com aumento de 2000 x (c), e 4000 x (d)

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. IV  Engenharia Mecânica



180

Fonte: autoria própria

Se faz possível verificar por meio das imagens obtidas por MEV que o tamanho dos poros 
é superior ao longo da amostra depositada por aspersão ASP, porém os microconstiruintes 
para esta amostra estão mais refinados, devido provavelmente à maior taxa de resfriamento 
gerada no processo. Sendo que o revestimento mais denso, depositado pelo processo FS, 
identifica-se com maior facilidade os compostos SnSb em formato retangular, e as agulhas 
de CuSn, imersos na matriz de Sn, a Figura 6 apresenta a micrografia das amostras obtidas 
pelos métodos de deposição convencionais.

Figura 06 – Micrografia dos revestimentos depositados por centrifugação (a), e por gravidade 
(b), obtidas por MEV, com aumento de 1000 x

Fonte: (ALCOVER JUNIOR, 2015)

Ligas de Babbitt obtidas pelo processo convencional são caracterizadas normalmente 
por agulhas finas e quebradiças provenientes da formação de compostos de CuSn, e por 
compostos intermetálicos formados por SnSb no formato geralmente de cubos imersos 
em uma matriz mole de Sn (STURGEON et al, 2003). Verifica-se ainda que na deposição por 
gravidade a porosidade é maior, assim como uma maior presença de fase SnSb, devido aos 
menores valores de taxa de resfriamento alcançados por meio deste processo.
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Comparativamente as amostras depositadas por aspersão térmica não geraram 
estas fases de CuSn e SnSb na mesma quantidade e tamanho, provavelmente em virtude da 
elevada taxa de resfriamento encontrada nestes revestimentos, verifica-se que na aspersão 
ASP os precipitados CuSn e SnSb estão notoriamente em escala inferior, e na aspersão FS 
o tamanho dos microconstituintes precipitados se assemelha aos obtidos pelos processos 
convencionais.

Por fim foi realizada análise de composição química da liga por microscopia eletrônica 
de varredura por meio do método de espectrometria de energia dispersiva de raios-x, EDS 
(Energy dispersive x-ray detector) de modo que obteve-se a composição química para ambas 
as amostras. A composição química obtida para as amostras é ilustrada na Tabela 6.

Tabela 06 – Composição química das amostras (%)

Elemento

ASP

FS

Sn

84,9

85,1

Sb

7,3

7,7

Cu

4,7

3,3

O

2,6

3,5

Ni

0,3

0,2

Outros

0,2

0,2

Fonte: autoria própria

Os revestimentos depositados pelos processos distintos atendem à especificação 
equivalente a da SAE 12 e ASTM B23 - 2, não verificou-se variação significativa dos 
elementos principais da liga, sendo estes Sn, Sb e Cu, com a variação dos processos 
de deposição, de modo que a variação que foi verificada dentre as amostras foi na 
composição de oxigênio, decorrente dos poros e óxidos formados em cada amostra 
aspergida.

Os ensaios de microdureza indicaram que as amostras depositadas pelo processo 
ASP obtiveram valores ligeiramente superiores às amostras depositadas pelo processo 
FS, devido provavelmente à maior taxa de resfriamento destas, assim como ao maior 
percentual de poros. Os valores de distância são considerados à partir da superfície do 
revestimento em direção ao substrato, no caso das amostras depositadas pelos processos 
convencionais, arbitrou-se em iniciar as indentações à distância de aproximadamente 
0,5 mm do substrato, sendo esta, equivalente à espessura média dos revestimentos 
depositados por aspersão térmica. Os dados obtidos nos ensaios de microdureza podem 
ser observados na Figura 7.

Figura 07 – Gráficos de microdureza das amostras, (a) linhas, (b) colunas

Fonte: autoria própria
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Evidencia-se ainda a amostra obtida pelo processo de centrifugação apresentou 
maior dureza entre as demais, devido à tendência de formação dos compostos intermetálicos 
CuSn em maior quantidade e à maior densidade proveniente da ação da força centrífuga, 
conforme verificado por Hernandéz et. al, 2011.

Verifica-se ainda que os revestimentos obtidos por gravidade apresentam 
precipitados maiores, quando comparados aos revestimentos  obtidos por centrifugação, 
atribuindo assim propriedades inferiores de dureza.

As amostras obtidas por aspersão térmica apresentaram menores valores de dureza, 
devido principalmente à menor formação de precipitados CuSn, sendo o processo FS o que 
apresentou menor dureza, devido certamente à maior taxa de resfriamento característica do 
processo ASP, assim como à maior formação de óxidos. 

4. CONCLUSÃO

Os revestimentos obtidos pelos distintos processos de aspersão térmica se mostraram 
eficientes, assim como viáveis, de modo que os percentuais de porosidade encontrados em 
ambos, atendem aos requisitos da norma ABNT (NBR 4378-1/2011). Verificou-se ainda que o 
processo FS apresentou menor porosidade, em comparação com a amostra depositada por 
ASP. Quanto aos ensaios de microdureza verificou-se a maior dureza da amostra obtida por 
centrifugação, em virtude do maior teor de precipitados e menor porosidade. No que diz 
respeito aos microconstituintes formados nos diferentes métodos de deposição, pode-se 
verificar que a amostra ASP apresentou microestrutura mais refinada que as demais, devido 
provavelmente à maior taxa de resfriamento.
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A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA ENERGIA EÓLICA
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RESUMO
A energia eólica possui alguns aspectos básicos, que podem ser observados através de sua 
evolução até o momento atual. Sua definição básica de como pode ser extraída de forma mais 
produtiva, expondo assim a necessidade de inovação tecnológica de tais empreendimentos. 
Com este artigo, é possível fazer uma comparação entre fontes de energia renováveis e não 
renováveis com suas respectivas características, mostrando a importância da contribuição 
da eólica no mundo moderno, e avaliando suas viabilidades tanto econômica quanto 
ambientais, considerando suas possíveis desvantagens e seus impactos ambientais.
Palavras-chave: Energia eólica, Inovação, energias renováveis. 

ABSTRACT
Wind energy has some basic aspects, which can be observed through its evolution to the 
present moment. Its basic definition of how can be extracted more productively, exposing 
the need for technological innovation of such enterprise. Showing this article makes a 
comparison between renewable energy sources and non-renewable resources with their 
respective characteristics, showing the importance of the contribution of wind power in the 
modern world, and assessing their economic environment, providing both considering their 
possible disadvantages and their environmental impacts.
Key-words: Wind energy, innovation, renewable energy.

1. INTRODUÇÃO

A humanidade sempre evolui através de suas necessidades, nesse caso iniciou-
se com o avanço da agricultura, onde se necessitava uma força que movesse as grandes 
pedras para a moagem de grãos, e substituísse a antiga forma, na qual as pessoas e animais 
moviam essas pedras em um eixo vertical através de força manual (SHEFHERD,1994).

Com a evolução e necessidade de aumento da produção chegou-se até a “roda-
d’água” que utilizava um curso de água como força motriz, mas esses cursos de água 
os mesmos eram disputados, sendo necessário um passo na evolução. Essa energia 
que utilizava a água necessária para mover essas pedras foi substituída pela energia do 
vento, ou seja, a energia eólica. Ela era coletada através de pás, sendo transformada em 
energia mecânica, a qual era necessária para mover essas pedras. Com isso, aumentando 
a produtividade e diminuindo o custo para o processo (SHEFHERD,1994).

51 e-mail: santos.gleycon.l@gmail.com
52 e-mail: souzafernando_@outlook.com
53 e-mail: erik.eng.mec@hotmail.com
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Com a evolução no aproveitamento das energias, surgiu a energia eólica, que é 
utilizada para a produção de energia elétrica através de simples processos e mecanismos de 
baixo impacto ambiental. Onde é adaptável em diversos locais sendo mesclado ao lugar em 
que se encontra. Seus componentes podem ser construídos de materiais diversos que estão 
em constante evolução. Ela também pode ser chamada de energia do futuro, pois o vento é 
um dos recursos renováveis e sem custos (SHEFHERD,1994).

2. EVOLUÇÃO DA ENERGIA EÓLICA

A palavra Eólico é de origem grega, que vem do latim aeolicus, significa que pertence 
a Éolo, o deus dos ventos da mitologia grega. A energia retirada dos ventos é utilizada desde 
os primórdios para mover embarcações impulsionadas por velas e para mover as pás de 
moinhos (BULFINCH, 2002).

A energia eólica é, basicamente, aquela obtida da energia cinética (do movimento) 
gerada pela migração das massas de ar provocada pelas diferenças de temperatura existentes 
na superfície do planeta (ANEEL, 2008).

A energia eólica foi utilizada segundo registros históricos pela primeira vez para 
bombeamento de água e moagem de grãos na Pérsia em 200 a.C., mas há controvérsias 
históricas pois na China acredita-se que o mesmo processo foi feito em 2000 a.C. e no Império 
Babilônico em 1700 a.C. que utilizava os cata-ventos para irrigação (SHEFHERD,1994).

Foi logo após o retorno das Cruzadas que a Europa implantou os cata-ventos em seu 
território, isso há 900 anos. No século XII foi quando começaram a utilizar moinhos de vento 
de eixo horizontal do tipo “holandês” espalhados por toda a Europa. Em meados do século 
XIX, na Holanda havia em torno de 9000 moinhos de vento, Bélgica com 3000 moinhos de 
ventos, Inglaterra com 10000 moinhos de vento e a França com 650 moinhos de ventos. Essa 
quantidade foi decaindo na Europa devido a Revolução Industrial sendo substituido pelo 
motor a vapor (SHEFHERD,1994).

No século XX,  muitas transformações tecnológicas aconteceram, uma delas 
é a eletricidade que transformou o conceito de energia e revolucionou o mundo, 
consequentemente houve a criação de geradores de eletricidade. Mas também a evolução 
de motores com funcionamento a combustíveis fósseis, dominando o mercado de forma 
ampla, com isso diminuiu-se a evolução, principalmente de geradores eólicos, apenas os 
países que tinham poucas reservas de petróleo e recursos hídricos usavam essa tecnologia. 
Na década de 30, principalmente os Estados Unidos e a Rússia utilizaram os aero geradores 
em suas expansões territoriais pelo fato de precisarem de energia em áreas isoladas. 
Seguindo até hoje com a mesma base de funcionamento, por se tratar de um processo 
simples (DUTRA, 2001).

3. UM OLHAR ATUAL

Atualmente a energia eólica é obtida através de dois conceitos de geradores, os de 
eixo horizontal e os verticais.
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3.1. Geradores Eólicos de Eixo Horizontal

Aero geradores desse formato são mais comuns por sua alta eficiência, tanto para 
turbinas eólicas de grande e baixo porte, compensa investimento tecnológico pelo seu 
retorno custo-benefício. Para melhor eficiência desse tipo, encontra-se geradores de três 
pás como na Figura 1 que garante melhor eficiência e um bom custo-benefício (MARQUES, 
2004).

Figura 1 – Gerador eólico com eixo horizontal

Fonte:  MARQUES, 2004

Os geradores usando esse tipo de tecnologia são colocados de forma fixa em relação 
ao vento, ou seja, para melhor aproveitamento, necessita de pesquisas para verificar a rota 
média dos ventos na região na qual estão sendo instalados (MARQUES, 2004).

Também podem se encontrar geradores eólicos de pequeno porte que possuem 
uma cauda, que além de estabilizar as turbulências que a torre pode causar sobre as pás, 
pode de certa forma seguir a direção dos ventos (MARQUES, 2004).

3.2. Geradores Eólicos de Eixo Vertical

Esse tipo de tecnologia é indicado principalmente quando tem ventos turbulentos 
pelo fato de seu melhor comportamento neles e estes emitem níveis de ruídos baixos em 
comparação aos geradores de eixo horizontal. Por essas razões nota-se a presença desse 
tipo de geradores em áreas urbanas (MARQUES, 2004).

Figura 2 – Gerador eólico com eixo vertical
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Fonte: MARQUES, 2004

Pelo fato de estar perfeitamente alinhado com o vento, nenhum ajuste é necessário 
quando o vento muda de direção. Em vez de um utilizar uma torre como o gerador com eixo 
horizontal, geralmente usa cabos de amarração para a sua sustentação como se observa na 
Figura 2 (MARQUES, 2004).

Quanto ao seu gerador, ele fica localizado ao nível do solo, assim facilitando sua 
manutenção, mas por outro lado utiliza uma área grande, isso prejudica a implantação onde 
quer utilizar o espaço abaixo para outras aplicações como a agricultura (MARQUES, 2004).

4. IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

A inovação está diretamente ligada à necessidade e a competitividade, e com 
a evolução de vários elementos que contribuem para que essa área esteja em constante 
crescimento. Percebe-se isso através de equipamentos analógicos que evoluíram com 
o tempo para digitais, trazendo benefícios como melhor aproveitamento da energia e 
dinamismo dos mesmos (CAMPOS, 2004). 

Isso também se aplica nas tecnologias de geração de energia eólica, onde a inovação 
ajuda a elaborar novas tecnologias que possam capturar e gerar cada vez mais energia, com 
isso tem a possibilidade de melhor aproveitamento dos recursos eólicos (CAMPOS, 2004).

Inovações representam uma ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior, ou 
seja, as inovações vem para mudar o convencional, contudo, isso consome tempo e recursos, 
uma vez que tal processo é atingido através de pesquisas e estudos mais aprofundados. 
Por meio da história observam-se inúmeras inovações que mudaram toda uma estrutura 
organizacional e ao longo do tempo foram transformando o mundo (LEMOS, 1999).

O mundo tem necessidade por inovações, alguns criam as mesmas com base nas 
existentes, na maioria das vezes isso é viável. Mas algumas ideias podem ser refeitas, ao 
invés de criar pequenas inovações em cima de uma tecnologia que está em seu limite. Na 
eólica, por exemplo, a maioria das pessoas tem os conceitos básicos que se trata do processo 
de transformar energia cinética em mecânica, aonde necessariamente precisa ser do jeito 
convencional, do qual se imagina ser imutável. Mas poucas pessoas tem uma imagem que a 
eólica é um processo de “conversão” de energias onde o processo pode ser inovado (LEMOS, 
1999).
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5. COMPARATIVO ENTRE TIPO DE FONTES DE ENERGIA

Para que exista uma comparação precisa-se entender um pouco de outras formas de 
obter energia e suas respectivas origens. São inumeras as fontes de energia disponíveis no 
nosso mundo,  as quais foram divididas em fontes de energia renováveis e não renováveis 
(SCHUBERT, 2008).

5.1. Fontes não Renováveis

Fontes não renovávies assim como o próprio nome diz, são as que não se renovam, 
ou seja, os recursos para produção desse tipo de energia é finito, com isso um dia vai acabar. 
Sem dúvidas, a maior fonte de energia utilizada para mover o mundo globalizado é o 
petróleo, além de poluir o meio ambiente, por ser um recurso limitado, existem guerras por 
seu valor econômico. Além do fato de que hoje em dia quem tem pretróleo tem o poder de 
certa forma (GOLDEMBERG, 2007).

Outra fonte é a nuclear na qual é usado um isotopo de urânio para a produção de 
calor, consequentemente há a geração de energia através de usinas termoelétricas. Outras 
fontes são o carvão e o gás natural, lembrando que todas além de ser recursos limitados 
tem alto impacto no meio ambiente, ou seja, elas poluem e degradam o meio ambiente 
(GOLDEMBERG, 2007).

5.2. Fontes Renováveis

Fontes renováveis são as que estão em constante renovação, pode-se dizer, então, 
que os recursos para a produção de energia, de certa forma é infinito (CASTRO, 2005).

Pode-se citar a energia retirada da biomassa que utiliza a matéria de origem vegetal 
para a produção de energia (óleos vegetais, palha de arroz,bagaço de cana-de-açúcar etc) 
(CASTRO, 2005).

O popular etanol que é produzido no Brasil atráves da cana-de-açúcar, podendo ser 
produzido também a partir do eucalipto e da beterraba, tem sua utilização na produção de 
energia elétrica e nos motores de veículos, substituindo a gasolina, e consequentemente 
poluindo menos (CASTRO, 2005).

O biodiesel pode substituir o óleo diesel (derivado do petróleo) nos motores ciclo 
diesel parcialmente ou totalmente, sendo este retirado a partir de grãos vegetais. Porém, 
grande área de plantação destes será destinada aos combustiveis, limitando assim a área de 
cultivo para fins alimentares (CASTRO, 2005).

A energia retirada dos raios solares, conhecida como  energia solar, tem vantagens 
como não poluir, utiliza um recurso relativamente infinito. A desvantagem é que ainda não 
é viável economicamente (CASTRO, 2005).

A energia eólica, a qual transforma a energia do vento em energia elétrica, se torna 
viável e com um bom custo-benefício, por ser um processo relativamente simples e com 
recursos abundantes. Exitem também outras energias renováveis como a energia hídrica, 
geotérmica e a das ondas e marés (CASTRO, 2005).

6. VIABILIDADE DA ENERGIA EÓLICA

É o estudo teórico através de dados estatísticos referentes a vários fatores que 
podem estabelecer uma estimativa da potência gerada em um local específico, nesse caso, 
o potencial energético eólico.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. IV  Engenharia Mecânica



189

6.1. Potenciais Eólicos no Brasil

Para a DEWI (DeutschesWindenergie-Institut, Instituto Alemão de Energia Eólica), uma 
das principais consultorias internacionais na área de energia eólica, estima que “o potencial 
eólico brasileiro é de 500 GW, considerando os últimos desenvolvimentos tecnológicos. 
A estimativa não inclui o potencial eólico de projetos offshore”. O Brasil tem um grande 
potencial energético eólico, se for estimulado, pode gerar novos mercados competitivos no 
setor, trazendo novas tecnologias e consequentemente mais empregos.

6.2. Potenciais Eólicos no Paraná

A região do Paraná tem alguns lugares com forte potencial eólico, como se pode 
observar a estimativa de média anual de vento para uma torre de 75m de altura, conforme 
Figura 3 no ANEXO A. Esses locais podem ser avaliados pela velocidade média do vento 
anual, com isso podemos determinar a potencialidade dos mesmos. 

Por exemplo, a cidade de Cascavel, que possui ventos a 75 m de altura, varia em 6,5 
e 7,0 m/s e a cidade de Maringá que possui ventos semelhantes. São Gerônimo da Serra 
com ventos de 7,0 a 7,5 m/s, a 75 m de altura, mas possui terreno acidentado. Campos de 
Castro possui velocidade de 7,0 a 7,5 m/s e altura de 75 m, relevo com pequenas ondulações. 
Planalto de Palmas a 75 m com ventos de 7,0 a 7,5 m/s, com pastagens nativas para a criação 
de gado. Campos de Guarapuava com velocidade do vento variando em torno de 7,0 m/s. 
Serra do Quiri a 75m de altura, o vento varia entre 7,0 e 8,0 m/s, podendo a chegar aos 9,0 
m/s nos lugares mais elevados, relevo do local é complexo. Na região de Telêmaco Borba 
existem alguns lugares próximos que possuem ventos de 6,0 a 6,5 m/s a 75 m de altura, 
porém está localizada em uma pequena faixa, que no momento não é viável devido a região 
ser suprida com energia hídrica, mas pode ser aproveitada para algum projeto futuro.

6.3. Custos Para a Construção de Sistema Eólico

Os custos são relativos pelo fato de que cada projeto tem seu valor bem especifico, 
o mesmo é referente as condições do local, como transporte e acesso, e o tipo de vento 
para que a construção se adeque, consequentemente para que a produção seja a mais 
proveitosa possível em um determinado local, mas uma relação do custo é que em 6 meses 
de produção, já pagam a construção dos aero geradores (SCHUBERT, 2008).

6.4. Energias Eólica e o Meio Ambiente

A energia eólica é considerada a mais limpa do planeta, disponível em quase todo 
o globo. Porém, alguns pontos negativos podem ser encontrados, em relação a rota dos 
pássaros, em consequência provocando acidentes e o impacto visual provocado pelo fato 
relacionado à altura das torres (SCHUBERT, 2008).

Mas seus recursos são relativamente infinitos e não produzem resíduos que podem 
degradar o meio ambiente, pois ela em sua essência converte a energia produzida pelo 
vento em energia elétrica. E também pelo fato de seus geradores eólicos serem construídos 
em torres, suas respectivas áreas terrestres utilizadas são relativamente pequenas em 
relação a outro tipo de produção de energia. Com isso, pode-se intercalar com agricultura, 
pois o espaço utilizado é em sua maior parte no plano vertical, com isso o impacto dessa 
tecnologia com o meio ambiente é relativamente baixo (SCHUBERT,2008).
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6.5. Comparativos Entre os Sistemas Convencionais e os Eólicos

Segundo o Ministério de Minas e Energia, “a energia eólica pode chegar a 3,5% da 
Oferta Interna de Energia (OIE) brasileira até o final de 2015, um crescimento de 1,5 pontos 
percentual em comparação a 2014”. A energia hidroelétrica em relação à eólica tem um 
ponto estratégico muito forte. Enquanto a energia eólica é produzida de forma continua, a 
hidroelétrica pode ser armazenada na forma de volume de água, podendo produzir energia 
no momento planejado. 

Mas por outro lado podem-se as fases trabalhar em conjunto, ou seja, a energia 
elétrica pode ser um complementar à hidroelétrica, como no exemplo no período de 
escassez de água, o recurso fundamental para a produção de energia da hidroelétrica. 

6.6. Viabilidade Econômica e Financeira no Brasil

Segundo dados do MME-Ministério de Minas e Energia “de acordo com especialistas, 
atualmente o preço da produção de energia eólica no país é de R$ 99,64 por kWh - valor 66% 
inferior ao de sete anos atrás -, dando ao Brasil o título de nação que produz a energia eólica 
mais barata do mundo”, esses dados são de 2011, ou seja, pode ter havido alterações, isso 
mostra a importância das pesquisas aplicadas com a tecnologia. Da qual pode sim colher 
bons frutos com a futura venda de tecnologia e o benefício de uma fonte limpa e segura de 
energia, além de seu baixo custo.

6.7. Vantagens e Desvantagens

As vantagens são pontuadas por sua fonte ser infinita, não emite gases que poluem, 
também não geram resíduos, possuem manutenções programadas, a construção dos 
geradores eólicos pode ser intercalada com a agricultura e a pecuária, é uma fonte de 
energia muito barata, podendo competir com fontes de energias mais tradicionais, e outro 
fato desconhecido é que o gerador recupera o gasto para sua construção em 6 (seis) meses 
(ROSA, 2007).

E em relação às desvantagens, estes empreendimentos provocam um grande 
impacto visual pelo fato da altura do aero gerador, podendo comprometer a migração e a 
rota de aves, causando assim acidentes, e ela sempre vai depender de um fenômeno ligado 
com a natureza para que funcione, com isso não podendo gerar energia nos momentos 
necessários, tornando difícil a incorporação dessa tecnologia, pode ser facilmente derrotada 
pelas energias a partir de células de combustíveis (H2), ou as hídricas, e sons produzidos 
quando o vento bate nas pás, produzindo um ruído de aproximadamente 43 dB (decibéis) 
de forma constante, sendo necessário no mínimo 200 metros de distância das habitações 
(ROSA, 2007).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A humanidade sempre retirou recursos da natureza para sua sobrevivência. 
Atualmente, a energia elétrica tornou-se fundamental para que as pessoas possam viver, ou 
seja, pode-se dizer que a energia impulsiona o mundo.
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O conceito convencional de conversões de energias (cinética em mecânica) tem que 
ser revisado, principalmente porque grande parte das massas de ar não é convertida em 
energia. Essa necessidade da inovação que ocorrerá pode ser minimizada com relação à 
custos e impactos com o planejamento correto.

Destas energias, parte delas não se renovam como os combustíveis fósseis e 
nucleares. Utilizando elas de forma inteligente através de recursos naturais, que pode ser 
visto no artigo, o qual defende a necessidade e o benefício de utilizar a energia eólica, através 
de um simples processo de converter as massas de ar em energia elétrica, sendo que esta 
pode ser utilizada em uma infinidade de dispositivos eletrônicos do cotidiano das pessoas.

Pessoas defendem o uso da energia eólica tendo como principal objetivo a 
produção de energia com baixo impacto ambiental, mas isso vai além. Nos índices atuais, há 
evidencias que as maiores fontes de energia que se utilizam na atualidade estão acabando, a 
necessidade está acontecendo, e a crise por falta de recursos vai ficar cada vez mais evidente, 
quem sobrevirá nesse novo mundo é apenas os que possuírem as tecnologias de energia 
que se renovam, ou que são teoricamente infinitas. Esta evolução está apenas no início de 
uma nova era de geração de energia.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo o estudo e projeto de um gerador de energia eólica, 
para fins didáticos pedagógicos, proposto pelo colegiado de Engenharia Mecânica da FATEB- 
Faculdade de Telêmaco Borba, cuja principal finalidade foi possibilitar aos acadêmicos uma 
visão ampla do contexto interdisciplinar importante para formação acadêmica e futuro 
profissional, integrando aos conhecimentos necessários para projeção e construção de um 
protótipo de um gerador eólico e conversão em energia elétrica em pequena escala. O modo 
mais comum de conversão de energia eólica em elétrica é por meio de aerogeradores. Estes 
são geradores elétricos integrados a um eixo composto de hélices e pode ser implantado 
em terra ou mar, onde a presença do vento é mais regular. É um equipamento que tem se 
popularizado rapidamente por ser uma fonte de energia renovável e não poluente. Existem 
dois tipos básicos de rotores eólicos, os de eixo vertical e os de eixo horizontal. Os rotores 
diferem em seu custo relativo de produção, eficiência e na velocidade do vento em que 
se tem a sua maior eficiência. Neste trabalho o protótipo de eixo horizontal construído 
utilizando materiais alternativos, gerou 4 volts de tensão com velocidade média do vento 
de 7 m/s
Palavras-chave: Energia Renovável, Energia Eólica, Energia Elétrica.

ABSTRACT
This work aims the study and design of a wind power generator, for educational teaching 
purposes, proposed by FATEB- Mechanical Engineering Faculty of Telemaco Borba collegiate, 
whose the main purpose was to allow academics a broad view of interdisciplinary context 
important for academic and professional future, integrating the knowledge required for 
designing and building a prototype of a wind power generator and conversion of electrical 
energy on a small scale. The most common way of wind energy conversion into electricity 
is through wind turbines. These are electric generators integrated with a compound of 
propeller shaft and can be implanted on land or sea, where the presence of wind is more 
regular. It is a equipment that has become popular quickly due to be a renewable source 
and not poluent. There are two basic types of wind rotors, the vertical axis and the horizontal 
axis. The rotors differs in its relative cost of production, efficiency and the wind speed that 
it has its better efficiency. In this work the horizontal axis prototype built using alternative 
materials, generated 4 volts voltage with average wind speed of 7 m/s 
Key-words: Renewable energy, Wind energy, Electrical Energy.
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1. INTRODUÇÃO

A interdisciplinaridade é uma temática que é compreendida como uma forma de 
trabalhar em sala de aula, no qual se propõe um tema com abordagens em diferentes 
disciplinas. É compreender, entender as partes de ligação entre as diferentes áreas 
de conhecimento, unindo-se para transpor algo inovador, abrir sabedorias, resgatar 
possibilidades e ultrapassar o pensar fragmentado. É a busca constante de investigação, na 
tentativa de superação do saber. (BONATTO et al., 2012). A interdisciplinaridade não dilui 
as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir 
da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha 
todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e 
negociação de significados e registro sistemático dos resultados. (BRASIL, 2002). Dentro deste 
contexto, o presente trabalho tem como principal objetivo integrar o conhecimento das 
disciplinas ministradas no curso de engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba 
(FATEB) com desenvolvimento de estudo teórico, projeto e construção de um protótipo de 
um gerador eólico para conversão de energia elétrica em pequena escala para fins didáticos 
pedagógicos. 

Uma das questões mais importantes da atualidade refere-se às questões energéticas, 
pois a qualidade de vida das sociedades está diretamente ligada ao consumo de energia 
elétrica. Hoje a eletricidade é usada para incontáveis práticas e processos da vida humana 
e com o crescimento da demanda energética em virtude da melhoria no padrão de 
vida, gera-se uma grande preocupação com alguns aspectos essenciais para a política e 
planejamento energético de todas as economias, esta preocupação está diretamente ligada 
ao desenvolvimento social e econômico, e os custos ambientais para atender esse aumento 
no consumo de energia (MARTINS et al., 2007)

O esgotamento de combustíveis fósseis se tornou uma das questões mais importantes 
nas últimas décadas, este fator tem grande efeito na economia, e acarreta na elevação dos 
preços dos combustíveis, e em consequência surgem problemas políticos e sociais nas 
principais regiões produtoras.

Segundo Martins et al., (2007), fatores ambientais também têm uma grande parcela 
dentre estas preocupações energéticas da atualidade, pois em épocas de estiagem a 
produção de energia nas hidroelétricas é comprometida. Com base neste contexto pode-
se dizer que o mundo não está mais seguro quanto suas fontes energéticas, mas a inserção 
de recursos complementares na matriz energética de um país, com a adoção de fontes 
renováveis de energia, pode minimizar os impactos causados por crises que afetam o 
mercado de combustíveis fósseis ou por instabilidades na geração hidroelétrica em épocas 
de estiagem. 

Para tentar conter estes efeitos, a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico 
vêm recebendo grande incentivo em todo o mundo, no que diz respeito a fontes renováveis 
de energia. Dentre as fontes de energias limpas, a que mais vem se destacando é a energia 
mecânica contida nos ventos, e demonstra grande potencial para contribuir no atendimento 
dos requisitos necessários, quanto aos custos de produção, segurança de fornecimento e 
sustentabilidade ambiental. (FLORES, 2014).

Países líderes em geração eólica mostram o rápido crescimento desta tecnologia, e 
que é possível atender às implicações socioeconômicas. O Brasil não está muito atrás nessa 
corrida energética, segundo a revista BBC Brasil publicado em novembro de 2015, em menos 
de uma década, o Brasil passou de um país nulo em energia eólica para se tornar o 10º maior 
produtor do mundo. (ABEEÓLICA, 2015)
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A tecnologia de utilizar a energia dos ventos já era conhecida pelo homem à cerca 
de 2000 a.C., mas a utilização deste recurso voltado para a geração de energia elétrica 
começou no século XX com o avanço da rede elétrica, no final do século XIX, precisamente 
em 1888, Charles F. Bruch, um industrial voltado para a eletrificação em campo, ergueu na 
cidade de Cleveland, Ohio, o primeiro “cata-vento” destinado à geração de energia elétrica, 
este fornecia 12 kW em corrente contínua para carregamento de baterias as quais eram 
destinadas para o fornecimento de energia para 350 lâmpadas incandescentes. (CRESCESB, 
2009; FARIAS e SELLITTO, 2011). O aerogerador de Bruch foi o começo da evolução dos 
geradores eólicos, os modelos mais modernos de grande porte são capazes de gerar 250 
kW. Essa tecnologia moderna utilizada como suplemento na geração de energia surgiu 
na Alemanha em 1950, com pás fabricadas com materiais compostos, controle de passo 
e torre na forma tubular esbelta. Após a primeira grande crise do petróleo em 1980, 
vários países inclusive o Brasil, realmente se preocuparam em desenvolver pesquisas 
na utilização de energia eólica como fonte alternativa de energia. (RÜNCOS et al.,2000). 
Em 1990 a Dinamarca e Alemanha já conseguiram tecnologia suficiente para produzir 
geradores eólicos que contribuíssem de forma mais significativa ao sistema elétrico, vendo 
que essa tecnologia estava dando certo varias instituições começaram a incentivar este 
novo mercado causando consequentemente uma competição entre estes países líderes 
em geração eólica. Devido esta competição o avanço dessa tecnologia aconteceu muito 
rápido, sendo possível assim desenvolver novas técnicas de construção dos aerogeradores 
permitindo aumentar a capacidade unitária das turbinas, obtendo assim reduções graduais 
e significativas nos custos do quilowatt e redução no custo de geração da energia elétrica. 
(RÜNCOS et al.,2000).

No Brasil, os primeiros anemógrafos computadorizados e sensores especiais para 
energia eólica foram instalados no Ceará e em Fernando de Noronha (PE), no início dos 
anos 1990. Os resultados dessas medições possibilitaram a determinação do potencial 
eólico local e a instalação das primeiras turbinas eólicas do Brasil.(FILIPE et al., 2010; MME, 
2016) .

 Até 2006, a geração de eletricidade a partir do vento era inexpressiva no Brasil. 
Isso havia começado a mudar antes, em 2002, com o lançamento de um programa de 
incentivo a fontes de energia renovável pelo governo federal, que ganhou força a partir 
de 2009, quando passaram a ocorrer leilões para a criação de usinas e a contratação do 
fornecimento desse tipo de energia, como o que foi realizado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). Mas a geração de energia eólica é alvo de críticos que veem 
prejuízos ambientais e privatização de áreas comunitárias para a criação dos parques. Além 
disso, ainda há dificuldades na transmissão energética. Existem hoje no país 322 usinas, 
com capacidade de produção de 8,12 gigawatts, o equivalente à usina hidrelétrica de 
Tucuruí, no Pará, a segunda maior em operação no Brasil, segundo a Associação Brasileira 
de Energia Eólica (Abeeólica). Essa fonte de energia responde atualmente por 5,8 % da 
matriz nacional e abastece 6 milhões de residências. (BBC Brasil, 2015; COUTINHO, 2015).

De acordo com o Conselho Global de Energia Eólica, o Brasil tem a 10ª maior 
capacidade de geração do mundo e, em 2014, foi o quarto que mais ampliou esse potencial, 
atrás de China, Alemanha e Estados Unidos. Essa transformação fez do Nordeste o polo da 
energia eólica no Brasil: a região responde por 75 % da capacidade de produção nacional 
(o restante se concentra no Sul do país) e 85 % da energia gerada de fato no país por 
essa fonte. Dos cinco maiores Estados produtores, quatro são da região norte: Rio Grande 
do Norte, Ceará, Bahia e Piauí – o Rio Grande do Sul completa a lista. (CRESCESB, 2009; 
ABEEÓLICA, 2016).
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A energia eólica pode ser considerada como uma das formas em que se manifesta 
a energia proveniente do Sol, uma vez que os ventos têm origem no aquecimento 
diferenciado da atmosfera. Essa não uniformidade no aquecimento da atmosfera deve ser 
creditada, entre outros fatores, à orientação dos raios solares e aos movimentos da Terra. 
Cerca de 2 % da irradiação solar é transformada em energia eólica, essa conversão começa 
ocorrer em regiões da linha do equador onde ocorre um maior aquecimento nas massas 
de ar e após é estendida para as regiões norte e sul do planeta. (SILVA, 2012).

As regiões tropicais recebem os raios solares perpendicularmente. Essas regiões 
são mais aquecidas do que as regiões polares. Consequentemente, o ar quente que se 
encontra nas baixas altitudes das regiões tropicais tende a subir, sendo substituído por 
uma massa de ar mais frio que se desloca das regiões polares. O deslocamento de massas 
de ar determina a formação dos ventos. Existem locais no globo terrestre nos quais os 
ventos jamais param de “soprar”, pois os mecanismos que os produzem (aquecimento no 
equador e resfriamento nos polos) estão sempre presentes na natureza conforme Figura 
1. (SILVA, 2012). Estes ventos são chamados de planetários ou constantes, e podem ser 
classificados em: 

• Alísios: Ventos que sopram dos trópicos para o Equador, em baixas altitudes; 

• Contra-Alísios: Ventos que sopram do Equador para os pólos, em altas altitudes;

• Ventos do Oeste: Ventos que sopram dos trópicos para os polos; 

• Polares: Ventos frios que sopram dos polos para as zonas temperadas.

Figura 01 - Formação dos ventos ao deslocamento das massas de ar

Fonte: Adaptado (CRESCESB, 2009)
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Os procedimentos para avaliar o local, no qual se deseja instalar aerogeradores, 
devem levar em consideração todos os parâmetros regionais que influenciam nas condições 
do vento. Os principais influenciadores na geração do vento são:

• A variação da velocidade com a altura; 

• A rugosidade do terreno, que é caracterizada pela vegetação, utilização da terra e 
construções; 

• Presença de obstáculos nas redondezas; 

• Relevo que pode causar efeito de aceleração ou desaceleração no escoamento do 
ar.

Em função de certas características dos ventos, tais como incerteza, incontalabilidade 
e variabilidade das velocidades a integração da energia eólica nos sistemas elétricos de 
potência é um desafio, e para mitigá-los faz-se necessário a integração de modelos eficientes 
de previsões de velocidades dos ventos no planejamento e na operação do sistema elétrico. 
(OLIVEIRA, 2008)

O aproveitamento da energia cinética dos ventos para produção de eletricidade se 
dá através de um processo de conversão de energia que utiliza as turbinas eólicas acopladas 
aos geradores elétricos. (CCEE, 2016).

A integração entre vento e o rotor da turbina produz o torque eletromecânico que é 
transferido ao gerador, uma vez que a energia eólica é produzida através da energia cinética. 
Embora o ar possa se mover na vertical, a denominação “vento” é comumente aplicada 
apenas ao movimento horizontal, paralelo a superfície do planeta. A meteorologia estuda a 
velocidade e a direção do vento, juntamente com a temperatura, umidade e pressão do ar 
atmosférico, estas são as variáveis mais importantes empregadas na descrição meteorológica 
da atmosfera terrestre, sendo o vento responsável pelo transporte de umidade e energia na 
atmosfera.

Quando associados a eventos como furacões e tornados o vento pode causar 
grandes destruições, mas também ele pode ser empregado como uma fonte alternativa de 
energia por meio de sua conversão da sua energia cinética em outras formas de energia, 
especialmente a elétrica. Estes conceitos são extremamente importantes para o estudo e 
entendimento do deslocamento das massas de ar.

A Equação 1, descreve a energia cinética (E) de uma massa de ar (m) em movimento 
a uma velocidade (v)(TERCIOTE ,2002).:

(1)

Considerando a mesma massa de ar (m) em movimento a uma velocidade (v) 
perpendicular a uma sessão transversal de um cilindro (Figura 2), pode se observar que a 
potência disponível no vento que passa pela seção A, transversal ao fluxo de ar é dada pela 
Equação 2:
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(2)

Onde:

P = potência do vento [W]
ρ= massa específica do ar [Kg/m³]
A = área da seção transversal [m²]
v = velocidade do vento [m/s]

Figura 2 - Fluxo de ar através de uma área transversal A

Fonte: (CRESCESB, 2009)

Quando se reduz a velocidade do deslocamento da massa de ar, a energia cinética 
proveniente do vento é convertida em energia mecânica através da rotação das pás, 
porém essa potência disponível no vento não pode ser totalmente aproveitada pelo 
aerogerador na conversão de energia elétrica. Por esta razão foi introduzido o coeficiente 
de potência (cp), que pode ser descrito como a fração da potência eólica disponível que 
é extraída pelas pás do rotor. O físico alemão Albert Betz conseguiu determinar o valor 
máximo desta parcela de energia extraída do vento (cp máximo), para isto ele considerou 
um conjunto de pás em um tubo, sendo que, v1 é a velocidade do vento na região interior 
às pás, v2 a velocidade do vento no nível das pás e v3 a velocidade do vento após deixar as 
pás conforme Figura 3. (TERCIOTE, 2002; PICOLO et al.,2014)

Figura 3 - Perda da velocidade do vento ao passar por um conjunto de pás
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Fonte: (CRESCESB, 2009)

Betz nota que o deslocamento do fluxo de ar é homogêneo, e como a redução na 
pressão de ar é mínima, a densidade do ar pode ser considerada constante, então Betz 
concluiu que, a energia cinética extraída pelo aerogerador é a diferença entre a energia 
cinética a montante e a energia cinética a jusante do conjunto de pás, portanto a energia 
extraída do vento por sua vez é dada pela Equação 3.

(3)

(4)

(5)

Fazendo algumas relações entre a equação da massa de ar, o teorema de Rankine-
Froude, a Equação 4 e a potência do vento, Betz concluiu que o coeficiente de potência em 
função de         é 0,59.

O coeficiente de potência será utilizado para calcular a potência mecânica extraída 
do vento pelo aerogerador, que por sua vez também depende de vários fatores. Como este 
estudo se trata da geração de energia elétrica, esta potência mecânica pode ser obtida por 
duas equações: (Equação 4 e 5)

 

Onde:
cp - coeficiente de potência do aerogerador
λ - razão entre a velocidade tangencial da ponta da pá e a velocidade do vento 

incidente
ωwt- velocidade angular do rotor [rad/s]
R - raio do rotor [m]
ρ - densidade do ar [Kg/m³]
A - área varrida pelo rotor [m²]
vw - velocidade do vento incidente no rotor [m/s].(FONSECA,2012).
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Portanto, a potência elétrica gerada em watts é uma função da velocidade ao cubo do 
vento. A geração de energia elétrica se inicia com velocidades de ventos da ordem de v0 = 2,5 
m/s, abaixo deste valor o conteúdo energético do vento não justifica o seu aproveitamento. 
Estas faixas de velocidade estão representadas na Figura 4. 

Figura 4 - Curva de geração de energia elétrica

Fonte: (Rüncos et al.,2000)

Na região II a velocidade do vento varia de v0 = 2,5 m/s até vn = 12,0 m/s. Nesta 
região a potência disponível no eixo do gerador varia com o cubo da velocidade do vento 
e corresponde a região onde se inicia o processo de conversão eletromecânica da energia 
do vento.  Para velocidades de vento superiores a vn=12,0 m/s e menores que vm= 25,0 m/s, 
região III, é ativado o sistema de limitação automático de potência da turbina, que pode 
ser por controle do ângulo de passo das pás ou por estol aerodinâmico, dependendo do 
modelo da turbina. Nesta região a potência disponível no eixo do gerador é constante. 
Para ventos muito fortes com velocidade superior a vm = 25,0 m/s, região IV, atua o sistema 
automático de proteção, reduzindo a rotação das pás e o gerador elétrico é desconectado 
da rede elétrica. (RÜNCOS et al.,2000) 

Basicamente o que difere os dois tipos de geradores são a sua complexidade de 
construção e seu custo relativo de fabricação, mas ambos podem ser movidos por forças de 
arrasto e sustentação. Lembrando que a força de arrasto é uma força que atua na direção do 
escoamento, enquanto a força de sustentação é a mesma força exercida sob as asas de um 
avião para mantê-lo em vôo, a força atua perpendicularmente o escoamento, ou seja, a força 
aplicada dependerá da aerodinâmica das pás. (PICOLO, 2014)

O Aerogerador com rotor de eixo vertical: Estes têm a vantagem de não necessitarem 
de mecanismos de acompanhamento para variações da direção do vento, o que reduz a 
complexidade do projeto e os esforços devido às forças de Coriólis. Podem ser movidos 
tanto por forças de sustentação quanto por forças de arrasto. A Figura 5 ilustra este tipo de 
aerogerador. (MOURA, 2007).
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Figura 5 - Aerogerador com rotor de eixo vertical

Fonte: (CRESCESB, 2009)

Aerogeradores com eixo horizontal são os mais comuns, e grande parte da 
experiência e desenvolvimento mundial está voltado para eles. Também são movidos por 
forças de arrasto e sustentação. Os rotores que giram predominantemente por forças de 
sustentação permitem liberar muito mais potência, e necessitam de mecanismos capazes 
de permitir que o disco varrido pelas pás esteja sempre em posição perpendicular ao vento. 

 
Os rotores mais utilizados para a geração de energia elétrica são os de eixo horizontal, 

de tipo hélice, normalmente composto de três pás conforme Figura 6. (MELEK, 2015)

Figura 6 - Aerogerador com eixo horizontal

Fonte: (CRESCESB, 2009)
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Um sistema eólico pode ser utilizado em três aplicações distintas: sistemas isolados, 
sistemas híbridos e sistemas interligados à rede. Os sistemas obedecem a uma configuração 
básica, necessitam de uma unidade de controle de potência e, em determinados casos, 
conforme a aplicação, de uma unidade de armazenamento. Ainda dentro destas três 
aplicações as turbinas podem ser classificadas quanto ao seu tamanho e capacidade 
de geração: as de pequeno porte que geram menos de 10 kW de potência, utilizadas 
em residências e fazendas, as intermediarias que geram, entre 10 e 250 kW de potência 
geralmente utilizadas em sistemas híbridos e tem sua energia distribuída em pequenas 
redes, e as de grande porte que geram mais de 250 kW de potência que são utilizadas nos 
parques ou fazendas eólicas.(DOS SANTOS 2006; ZEBRAL et al.,2012).

 Sistemas isolados, em geral utilizam alguma forma de armazenamento de energias, 
o mais comum é a utilização de baterias, e necessitam de um controlador de carga para 
controlar a carga e a descarga da bateria a fim de evitar danos a bateria ou a descarga 
profunda. A corrente armazenada é do tipo contínua, então para a utilização de aparelhos 
eletrodomésticos que operam em corrente alternada ainda será necessário a instalação de 
um inversor de corrente. (CÂMARA, 2011)

Os sistemas híbridos são aqueles que, desconectados da rede convencional, 
apresentam várias fontes de geração de energia como, turbinas eólicas, geradores á diesel, 
módulos fotovoltaicos, entre outros. A utilização de várias formas de geração de energia 
elétrica aumenta a complexidade do sistema e exige a otimização do uso de cada uma 
das fontes. Nesses casos é necessário realizar um controle de todas as fontes para que haja 
máxima eficiência na entrega de energia para o usuário. Em geral, os sistemas híbridos são 
empregados em sistemas de médio a grande porte destinado a atender um número maior 
de usuários. (CÂMARA, 2011).

Os sistemas interligados à rede utilizam um grande número de aerogeradores 
(parques ou fazendas eólicas) e não necessitam de sistemas de armazenamento de energia, 
pois toda a geração é entregue diretamente à rede elétrica. Os totais de potência instalada 
no mundo de sistemas eólicos interligados à rede somam aproximadamente 120 GW. 
(CÂMARA, 2011; NEVES, 2014).

As instalações off-shore representam a nova fronteira da utilização da energia eólica. 
Embora representem instalações de maior custo de transporte, instalação e manutenção, as 
instalações off-shore têm crescido a cada ano principalmente com o esgotamento de áreas 
de grande potencial eólico em terra. A indústria eólica tem investido no desenvolvimento 
tecnológico da adaptação das turbinas eólicas convencionais para uso no mar. Além do 
desenvolvimento tecnológico, os projetos off-shore necessitam de estratégias especiais 
quanto ao tipo de transporte das máquinas, sua instalação e operação. (CRESCESB, 2009; 
TAVARES, 2010)

2. METODOLOGIA

Para o presente trabalho o modelo do rotor escolhido para construção do protótipo 
foi o de eixo horizontal, verificado na Figura 7, devido simplicidade construtiva comparada 
ao rotor de eixo vertical, utilizando para tanto materiais alternativos.
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Figura 7 - Protótipo do aero gerador

Fonte: (Autores, 2016)

O aero gerador é composto de 4 pás com dimensões de 800 x 10 mm confeccionada 
a partir de tubos de PVC de 100 mm de diâmetro da marca Tigre. A base para suporte da 
torre do gerador e hélices foi feita de ferro fundido com diâmetro de 320 mm, para a base 
foi utilizado um disco de freio dianteiro de uma camionete Hillux da marca Toyota. A haste 
tubular em aço utilizada para elevação do conjunto (torre) tem altura de 1170 mm. Ao 
conjunto foi acoplado caixa de rolamento de 70 x 60 mm, proveniente de um conjunto de 
eixo traseiro de um carro modelo Gol da marca Volkswagen para proporcionar o giro de 
360°. Eixo cônico de 40 x 110 mm também proveniente do veículo Gol foi acoplado a caixa 
de rolamentos. Também foi utilizada uma chapa em aço de 5 x 225 x 340 mm para fixação 
do gerador e mancal. Um mancal com eixo de 8 mm foi utilizado na fixação da polia motriz 
de alumínio. 

Como gerador foi utilizado um motor de impressora HP de 12 V DC, com dimensões 
de 27 x 43 mm. A polia motriz é em alumínio com espessura de 6 mm x 300 mm de 
diâmetro, fabricada a partir de três chapas de alumínio de 2 mm de espessura, duas de 
305 mm de diâmetro e uma com 300 mm de diâmetro. Polia com espessura de 6 mm x 10 
mm de diâmetro, retirada de um drive de DVD. Os elementos de fixação utilizados foram, 
8 parafusos e porcas 4 mm, 6 parafusos e porcas 6 mm, 4 parafusos 12 mm, 10 parafusos 
e porcas 10 mm, eletrodo revestido marca Elite modelo E 6013. Foram confeccionadas 
duas flanges uma com 5 mm de espessura por 160 mm de diâmetro e outra com 5 mm de 
espessura por 40 mm de diâmetro. Para a correia foi utilizado um cordão de borracha com 
secção circular de 3 mm.
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3. DESENVOLVIMENTO

 Inicialmente foram fabricados dois flanges e soldadas à haste da torre, depois esses 
flanges foram aparafusados em uma na base de ferro fundido e outra no eixo cônico da caixa 
de rolamentos. Na parte superior da caixa de rolamentos aparafusou-se a chapa de aço, para 
a fixação do eixo mancal e do gerador. Foi estipulada uma distancia de 260 mm entre o eixo 
do mancal e o eixo do gerador. O ângulo de abraçamento (Ac) ou contato é entendido como 
ângulo formado pelo segmento das retas que unem os pontos de contato da correia a polia 
e o centro desta. Se as polias forem do mesmo tamanho, o ângulo de abraçamento será de 
180° e teremos uma situação de potência máxima. (SANTOS 2012 apud FERREIRA 2011). O 
ângulo de contato da correia na polia menor foi cálculo pela Equação 6 como segue:

(6)

(7)

Onde:

Ac - Ângulo de contato
D1 - Diâmetro da polia motora
D2 - Diâmetro da polia movida
C - Distância entre eixos

O ângulo perfeito é de 180°, mas isso proporcionaria uma distância muito grande 
entre eixos, dificultando a fabricação do protótipo.

A polia motriz em alumínio foi acoplada ao eixo mancal e nela foram afixadas as pás 
utilizando dois parafusos em cada uma, respeitando o ângulo de 90º entre cada pá, a polia 
do drive de DVD foi acoplado ao eixo do gerador, e estas duas foram interligadas por meio 
da correia de borracha. Com estas informações foi possível calcular a relação de transmissão 
(i) e o comprimento da correia pela Equação 7.

A cada volta da polia motora (pás) a polia movida (gerador) dará 30 voltas.
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Comprimento da correia calculado pela Equação 8:

(8)

Onde:
L - Comprimento da correia
C - Distância entre eixos
D - Diâmetro da polia maior
d - Diâmetro da polia menor

Para evitar problemas como o escorregamento a correia foi confeccionada com 1080 
mm, para que a tensão gerada pela correia melhore o atrito da mesma com as polias. 

Após a construção do protótipo foram simulados geração de ventos utilizando 
ventiladores, Com o auxilio de um anemômetro da marca Minipa, modelo MDA11 e 
multímetro ICEL Manaus modelo AT -3020, foi verificado que este protótipo é capaz de gerar 
uma tensão de aproximadamente 4 volts a uma velocidade do vento da ordem de 7m/s.

4. CONCLUSÃO

Sabe-se que a nossa região (Campos Gerais) não é a mais propicia para a instalação 
destes tipos de equipamentos, se faz necessário um estudo mais aprofundado sobre a 
aerodinâmica das pás do rotor para um melhor aproveitamento do vento, porém como 
principal objetivo do presente trabalho foi o incentivo a pesquisa em seu contexto 
interdisciplinar, pode-se verificar desde a concepção até a aplicação do aero gerador os 
conceitos adquiridos. Os equipamentos requerem uma velocidade mínima de vento para 
que entrem em funcionamento, que em geral situa-se em torno de 3,5 m/s. Entretanto, 
ventos muito fortes não são adequados, pois danificam o equipamento e geram excessiva 
variação na tensão da rede elétrica à qual o equipamento está conectado. Aerogeradores 
com potência de 1,5 MW funcionam a velocidade máxima de 25 m/s. (COSTA et al., 2009). 
Serão necessários ajustes no projeto a fim de melhorar a capacidade de captação de vento 
e assim maior geração de energia, porém em testes preliminares foi possível gerar 4 volts de 
tensão (corrente contínua) com vento a uma velocidade de 7 m/s. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA E AQUECEDOR SOLAR NO ESTADO DO PARANÁ

Luiz Renato Pesch57; Altiélis Carlos Pacheco58 e Giorgio dos Santos59 

Área de Concentração: Engenharia Mecânica
Grupo de Trabalho: Energia fotovoltaica.

RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo de viabilidade econômica para utilização de sistema 
fotovoltaico para fornecimento de energia elétrica para imóvel novo, na região de Telêmaco 
Borba no Estado do Paraná. Foram considerados três perfis de consumo 200 KWh/mês, 
400 KWh/mês e 600 KWh/mês, com quatro opções de fornecimento: somente energia da 
concessionária; sistema fotovoltaico ligado à rede e energia da concessionária; boiler para 
aquecimento da água e energia da concessionária; e sistema híbrido entre boiler para 
aquecimento da água e fotovoltaico ligado à rede, e energia da concessionária. Foram cotados 
os sistemas e comparados os valores para as opções disponíveis com taxas de financiamento 
praticadas no mercado. Os resultados encontrados demonstram que o investimento neste 
tipo de solução para utilização de energia solar em imóveis novos é viável, mas, exige esforço 
do consumidor em utilizar, uma vez que comprometem parte da margem de financiamento 
de imóveis disponível nas instituições financeiras. Dependendo do valor do imóvel desejado, 
e da renda familiar, os custos com a implantação dos sistemas para utilização de energia 
solar podem tornar o financiamento inviável, optando assim o consumidor por não incluí-
los na aquisição do imóvel. Uma saída seria o governo disponibilizar uma margem especial, 
à mesma taxa de juros, disponível para a inclusão destes sistemas nos projetos novos, 
além da margem já disponível para o consumidor financiar junto às instituições; e ainda, 
disponibilizar uma linha de financiamento para projetos de instalação destes sistemas em 
construções já existentes, com taxas e prazos semelhantes aos praticados para aquisição de 
imóveis novos. Estes incentivos seriam reais e gerariam empregos importantes no setor, além 
de incentivar realmente o uso destas tecnologias de maneira a complementar a geração de 
energia das concessionárias.
Palavras-chave: Energia Limpa, Energia Solar, Energia Fotovoltaica, Aquecimento de Água, 
Boiler.
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ABSTRACT
This paper presents an economic feasibility study for the use of photovoltaic system for 
electricity supply for new property in Telemaco Borba in Parana state. They considered three 
consumer profiles 200 KWh / month, 400 KWh / month and 600 KWh / month, with four 
delivery options: only utility power; PV system connected to the network and utility power; 
boiler for water heating and utility power; and hybrid system between boiler to heat water 
and photovoltaic connected to the grid, and utility power. systems were rated and compared 
the values for the options available with financing rates in the market. The results show that 
investment in this type of solution for the use of solar energy in new buildings is feasible, but 
requires user effort to use, since compromise of the real estate financing margin available in 
financial institutions. Depending on the value of the desired property, and family income, 
the cost of implementation of systems for use of solar energy can become unaffordable 
financing, opting the consumer for not including them in the property acquisition. An 
exit would the government provide a special room at the same interest rate, available to 
include these systems in new projects, the margin now available to the consumer finance 
with institutions; and also provide a credit line for these systems installation projects in 
existing buildings, with rates and terms similar to those charged for the purchase of new 
property. These incentives would be real and would generate important jobs in the sector, 
and actually encourage the use of these technologies in order to complement the power 
generation concessionaires.
Key-words: Clean energy, solar energy, photovoltaic energy, Boiler.

1. INTRODUÇÃO

Dados históricos demonstram que o crescimento de uma economia se reflete em 
maior consumo de energia. Desta forma, o crescimento acentuado das economias em 
torno do mundo, associado à necessidade de diversificação da matriz energética, acelerou, 
há algum tempo, o desenvolvimento do uso de energia limpa através de uma série de 
incentivos governamentais, especialmente nos Estados Unidos e países desenvolvidos 
(Andrade, 2007). Dentre as tecnologias desenvolvidas, a captação da energia solar por placas 
fotovoltaicas foi uma das tecnologias tidas como mais promissoras (Cabral & Vieira, 2012). 
Porém, os custos relacionados à aquisição, montagem dos painéis e instalação do conjunto, 
bem como da eletrônica, necessária para tornar a energia elétrica gerada compatível com a 
energia disponível na rede elétrica, elevam o investimento inicial à dezena de milhares de 
reais (Evangelista, 2012).

Outra tecnologia a ser considerada é o aquecimento da água através do equipamento 
chamado aquecedor solar ou simplesmente de “boiler”. Este equipamento circula água 
através de placas aquecidas pela luz solar e armazena a energia fornecida em forma de calor, 
na água aquecida.

Diante deste cenário, o objetivo deste artigo é verificar a viabilidade econômica da 
utilização destas tecnologias em substituição ao consumo de energia elétrica disponibilizada 
pela concessionária no estado do Paraná (COPEL).

2. METODOLOGIA

Foram pesquisados artigos, periódicos e trabalhos acadêmicos relacionados ao 
desenvolvimento e implantação da tecnologia da energia fotovoltaica no Brasil.
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2.1. Sobre as Opções de Fornecimento

Foram feitas simulações considerando quatro opções de fornecimento de energia:

• Caso 1: Fornecimento de energia elétrica exclusivo da concessionária (disponível 
na rede).

• Caso 2: Fornecimento do mínimo necessário de energia pela concessionária e o 
restante de um sistema fotovoltaico ligado à rede.

• Caso 3: Fornecimento da água aquecida para banho e outras aplicações por um 
boiler e o restante da energia para os demais usos fornecida pela concessionária.

• Caso 4: Fornecimento do mínimo de energia pela concessionária, água aquecida 
para banho e outras aplicações por um boiler, e o restante fornecido por um sistema 
fotovoltaico ligado à rede.

A figura 1 mostra simplificadamente o fornecimento de energia somente pela 
concessionária.

Figura 1. Fornecimento somente da concessionária.

Fonte: (VOLPE, 2016)

A figura 2 mostra um sistema fotovoltaico ligado à rede de energia.

Figura 2. Recebendo o mínimo necessário da concessionária e o restante de um sistema fotovoltaico.

Fonte: (NEOSOLAR, 2016)
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A figura 3 mostra um sistema para aquecimento da água com boiler, sendo 
complementado com a energia fornecida pela concessionária.

Figura 3: Utilizando boiler para os chuveiros e o restante sendo contratado da concessionária.

Fonte: Do autor

Figura 4: Recebendo o mínimo necessário da concessionária, e o restante de um sistema híbrido com 
boiler (chuveiro(s), lavabos, torneiras de cozinha, etc.); e um sistema fotovoltaico para o restante da 
demanda.

Fonte: Do autor

2.2. Sobre os Custos com Energia

Para o cálculo do custo mensal com energia considerou-se em cada opção de 
composição do fornecimento:

Para o caso de fornecimento total pela concessionária todo o valor pago equivale à 
tarifa da fatura de energia da concessionária.

Para o caso de fornecimento híbrido entre concessionária e energia fotovoltaica, o 
custo mensal equivale ao valor mínimo de consumo obrigatório para cada faixa de consumo 
a ser obtido da concessionária, acrescido do valor da prestação equivalente ao sistema 
fotovoltaico necessário para suprir o restante da demanda.

Para o caso de fornecimento híbrido entre concessionária e aquecimento solar 
(boiler), custo mensal equivale ao valor da prestação do sistema de aquecimento necessário 
para suprir o uso de chuveiro(s) e demais partes aquecidas, acrescido da tarifa sobre a energia 
a ser obtida da concessionária, necessária para suprir as demais demandas.
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Para o caso híbrido entre concessionária, energia fotovoltaica e aquecimento solar, 
o custo mensal equivale ao valor da prestação do sistema de aquecimento necessário para 
suprir o uso de chuveiro(s) e demais partes aquecidas, somados ao valor da tarifa mínima 
de energia a ser obtida da concessionária; acrescidos do valor do sistema fotovoltaico, 
necessário para suprir as demais demandas.

O levantamento de custos do uso da energia elétrica convencional para as três 
faixas de consumo, foi realizado em simulador disponível no site oficial da concessionária 
paranaense (COPEL), conforme mostra a figura 5.

Figura 5. Simulação de consumo de energia elétrica de 200 KWh/mês.

Fonte: COPEL (2016)
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Considerou-se inicialmente que, para o caso de consumo médio mensal de uma 
família de 4 pessoas seria aproximadamente 200 KWh/mês, considerado um consumo 
econômico. A ligação da residência seria monofásica, por isso, o mínimo a ser comprado 
da concessionária seria 30 KWh/mês, com custo aproximado de R$ 23,15. Para uma família 
de 4 pessoas, porém com consumo elevado, com mais eletrodomésticos, o consumo um 
médio seria de 400 Kwh/mês. A ligação mais adequada seria bifásico (220 V), e o mínimo 
a ser comprado da concessionária neste caso seriam 50 KWh/mês, com custo aproximado 
de R$ 38,50. Para o terceiro caso, considerou-se uma família de 6 pessoas, com consumo 
médio de 600 KWh/mês. O ideal seria um sistema de abastecimento trifásico, implicando 
em um pagamento mínimo de 100 KWh/mês, com custo aproximado de R$ 77,16. As regras 
e valores assumidos foram baseados em informações oficiais da concessionária de energia 
elétrica do Paraná, constantes nas faturas (COPEL, 2016).

2.3. Sobre os Valores dos Sistemas de Energia

Para avaliar a viabilidade econômica da aquisição de sistemas de geração de energia, 
ou aproveitamento de energia solar para aquecimento com boiler, foram feitas simulações e 
orçamentos em aplicativos disponíveis na rede internet, e orçamentos com fornecedores. Os 
valores comparados foram: os valores de aquisição e instalação de conjuntos fotovoltaicos, 
aquecedores solares (boiler) e elétricos (comuns) e sistemas híbridos; para três diferentes 
consumos médios: 200, 400 e 600 KWh/mês.

Os cálculos de custo aproximado do sistema fotovoltaico para cada caso foi realizado 
em simulador disponível na rede internet, conforme mostra a figura 6. O simulador apresenta 
um valor mínimo e um máximo, considerando que a complexidade das instalações pode 
variar para cada aplicação (Portal Solar, 2016). Para este trabalho foi considerado o valor 
médio.

Figura 6. Orçamento de um sistema fotovoltaico de 170 KWh/mês.

Fonte: (Portal Solar, 2016)
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A figura 7 mostra a geração de energia estimada para o sistema cotado de 170 KWh/
mês, mostrado na figura 4, ao longo do ano. A incidência solar no mês de junho é muito 
menor, reduzindo a geração especialmente neste período.

Figura 7. Geração de energia por sistema fotovoltaico de 170 KWh/mês

Fonte: Portal Solar (2016)

O dimensionamento dos sistemas de aquecimento por boiler foi realizado em 
simulador disponível na rede internet (HELIOTEK, 2016). Basta informar a quantidade de 
pessoas que moram na casa, e quais os pontos da casa onde a água aquecida será utilizada, 
a localização da residência e origem da água. A figura 8 mostra uma simulação para o 
consumo de 4 pessoas em Telêmaco Borba, no interior do Paraná.

Figura 8. Simulação de dimensionamento de um boiler.

Fonte: (HELIOTEK, 2016)
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Os cálculos de custo aproximados de um sistema de aquecimento (boiler) foi 
realizado com base em orçamentos de fornecedores, disponíveis sob consulta. A figura 9 
mostra a cotação feita para um boiler de 400 litros, incluindo frete e instalação do sistema.

Figura 9. Cotação de um aquecedor solar de 400 litros.

Fonte: (LIFE HOUSE, 2016)

O sistema orçado para o aquecimento por boiler tanto para o caso das famílias que 
consumem 200 KWh/mês quanto para as que consomem 400 KWh/mês foi o mesmo, de 
400 litros, segundo simulador da Heliotec, justamente por se tratar da mesma quantidade 
de pessoas, portanto, com o mesmo custo. A diferença está no fato de que o sistema irá 
fornecer quantidades diferentes de água aquecida para cada caso, uma vez que o uso de 
chuveiros e água aquecida por cada perfil de família de consumidores é diferente. Para o 
caso de famílias que consomem 600 KWh/mês, o boiler dimensionado é de 600 litros, pois 
considera 6 pessoas e disponibilidade de água aquecida nos lavabos, duchas higiênicas e 
cozinha, por isso apresenta custo mais elevado.

Foi considerado em cada caso que o consumidor não possui o valor do investimento 
para pagamento à vista. Considerou-se então uma taxa de juros de 0,7% a.m, equivalente 
aproximadamente às taxas de financiamento imobiliário praticadas no mercado para 
imóveis de até R$ 120.000,00 e renda familiar mensal de até R$ 4.000,00 (CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, 2016). O prazo considerado para pagamento foi de 240 meses, equivalente há 20 
anos, prazo comum a financiamentos imobiliários. Pode-se considerar então que a avaliação 
seria para o caso de aquisição de um imóvel novo com os sistemas descritos no presente 
trabalho. A avaliação para o caso de consumidores que possuam o valor para aquisição, 
pode ser feita separadamente, mas não foi considerada no presente trabalho, mesmo que 
a taxa de retorno do capital em poupança seja bem próximo a 0,7% a.m.; mas, devido à 
quantidade de opções que se abrem para investimento no caso de se possuir o valor em 
mãos, achou-se mais adequado não avaliar desta forma. A figura 10 mostra uma simulação 
feita no site oficial da Caixa Econômica Federal para um imóvel novo.
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Figura 10. Simulação de financiamento para aquisição de um imóvel novo

Fonte: (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2016)

A figura 11 mostra as taxas de juros praticadas na simulação feita no site. A taxa 
anual de 7,9347% equivale a taxa de 0,6383% ao mês. Considerando o Custo Efetivo Total de 
9,0730% ao ano, a taxa mensal efetiva praticada equivale a 0,7264% ao mês.

Figura 11. Exemplo de taxas praticadas em um financiamento de imóvel novo.

Fonte: (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2016)

O caso de financiar os sistemas diretamente com os fornecedores, em poucas parcelas, 
e aplicar os sistemas em imóveis usados considera-se que a avaliação se torna complexa, 
pois os valores das prestações se tornam elevados, relacionados ao valor de investimento 
necessário.
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3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Consumo da Energia Elétrica no Brasil

A demanda pela de energia tem se elevado no Brasil nos últimos anos, como 
publicado pela EPE (2016), em que registrou uma alta de 3,9% em março, comparado a 
março de 2015, totalizando 51.973 gigawatts-hora (GWh). Sendo esta a primeira alta no 
consumo de eletricidade desde fevereiro de 2015.

Tabela 1 – Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe

Fonte

Residencial

Industrial

Comercial

Rural

Demais Classes

Perdas

Total

Mar/16 

(GWh)

11.315

13.746

7.810

2.201

4.091

12.811

51.973

Evolução Mensal 

(Mar/16 - Fev/16)

-0,30%

2,80%

1,20%

2,30%

5,00%

20,00%

5,70%

Evolução Anual 

(Mar/16 - Fev/16)

1,70%

-6,10%

-1,10%

3,40%

3,40%

24,90%

3,90%

Fonte: EPE (2016) Adaptado pelo autor.

Segundo a EPE (Mar, 2016) o consumo de energia elétrica na classe residencial o 
consumo residencial registrou decréscimo de 1,7% em relação ao mesmo período anterior. 
Já em comparação a março de 2015, foi registrado aumento de 1,7%. Tal elevação tem a 
influência da alta temperatura notada em vários estados estimulando um maior consumo 
de energia, onde se observou um crescimento de 5,9% no Estado do Paraná. O consumo de 
energia elétrica registrado no mês de março foi de 21,8% ilustrado no gráfico.

Figura 1 – Consumo de Energia Elétrica em Mar/2016

Fonte: EPE (2016)
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O consumo médio mensal por residência segundo (EPE, Mar 2016), é de 166 kWh. 
Portanto, o crescimento acumulado do consumo residencial é devido ao aumento do 
número de consumidores, onde é necessário destacar que o consumo médio de energia 
por consumidor possui relação com a renda da população com o PIB - Produto Interno 
Bruto. A população brasileira continua a crescer, porém a um ritmo menor e, além disso, está 
envelhecendo, mas os diferentes aspectos demográficos são importantes efeitos sociais e 
econômicos acabam se refletindo de forma significativa no consumo de energia elétrica. 
Mesmo assim, foi verificada a expansão anual de 2,5% no número de unidades consumidoras 
residenciais.

Tabela 2 – Consumo Médio de energia elétrica por classe de consumo

Consumo Médio

Residencial

Industrial

Comercial

Rural

Demais Classes

Total

Mar/16 (KWh)

166

25.187

1.382

502

5.390

493

Evolução Mensal 

(Mar/16 - Fev/16)

-0,40%

3,50%

1,90%

2,40%

5,20%

1,80%

Evolução Anual 

(Mar/16 - Fev/16)

-0,80%

-1,50%

-2,10%

1,00%

1,80%

-3,70%

Fonte: EPE (2016), adaptado pelo autor.

Portanto, segundo a EPE (2016), segue o consumo total de energia elétrica no Brasil 
representado em gráfico na figura 2.

Figura 2 – Consumo Total de energia elétrica no Brasil

Fonte: EPE (2016)
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3.2. Energia Fotovoltaica

Assim como se buscam a redução do consumo de energia e a ampliação de recursos 
a fim de se reduzir custos, também crescem as preocupações com a sustentabilidade e 
o meio ambiente. Neste contexto É que as energias renováveis aparecem e se destacam, 
inclusive, recebendo apoio de vários grupos e organizações, para a sua ampliação, onde 
podem ser definidas como aquelas das quais as fontes não se esgotam, mais sim que se 
renovam constantemente.

Os sistemas fotovoltaicos são capazes de gerar energia elétrica através das chamadas 
células fotovoltaicas. Essas células fotovoltaicas são feitas de materiais capazes de transformar 
a radiação solar diretamente em energia elétrico através do chamado efeito fotovoltaico. O 
efeito fotovoltaico acontece quando a luz solar, através de seus fótons, é absorvido pela 
célula fotovoltaica. A energia dos fótons da luz é transferida para os elétrons que então 
ganham a capacidade de movimentar-se. Assim, o movimento dos elétrons realiza a geração 
da corrente elétrica.

A tabela 3 mostra o potencial desta tecnologia, quando observado o crescimento da 
capacidade instalada de geração por energia solar. No mês de abril de 2015 a capacidade 
instalada era de 135.955 MW. Em 2016 a capacidade instalada total de geração de energia 
elétrica do Brasil aumentou para 142.913 MW, crescimento de 5,11%. O uso da energia solar 
por sua vez cresceu 51,2%, de 15 MW em abril de 2015 para 23 MW em abril de 2016, porém 
a participação deste tipo de geração ainda é bastante tímido, equivale a 0,016 % de toda 
capacidade instalada.

Tabela 3 – Matriz de Capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil

Fonte

Hidráulica

Térmica

Eólica

Energia Solar

Capacidade Total Brasil

abril/2015

89.811

40.296

5.833

15

135.955

abril/2016

92.440

41.797

8.653

23

142.913

Evolução

2,90%

3,70%

48,40%

51,20%

5,10%

Capacidade Instalada 
(MW)

Fonte: EPE (2016), adaptado pelo autor.

A BNEF (Bloomberg New Energy Finance), líder no setor de pesquisa sobre o mercado 
de energia limpa, prevê que a energia solar será responsável por 35% da infraestrutura 
construída para energia nova nos próximos 25 anos.

Segundo a BNEF, Alemanha, China, Japão, Itália e EUA respondem por 70% da 
geração de energia solar mundial. Em 2018, o Brasil estará entre os 20 países com maior 
geração deste tipo de energia, considerando a potência instalada (2,6 gigawatts) e a escala 
de expansão dos outros países. Estimativas afirmam que, em 2050, 18% das residências 
brasileiras contarão com energia solar.
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As células fotovoltaicas podem ser dispostas de diversas formas, sendo a mais utilizada 
à montagem de painéis ou módulos solares. Além dos painéis fotovoltaicos, também se 
utilizam filmes flexíveis, com as mesmas características, ou até mesmo a incorporação das 
células em outros materiais, como o vidro. 

As placas estão disponíveis para compra a um baixo custo, o que confere a esta 
tecnologia grande potencial de uso residencial. Porém o mais comum é a compra do 
conjunto em empresas especializadas na montagem e instalação. O uso desta tecnologia 
tem sido incentivado inclusive no Brasil, através do que se chama atualmente de geração 
distribuída (Varella, 2008). De forma que o usuário pode fornecer a energia excedente em 
sua residência à rede de energia elétrica, recebendo créditos por esta energia.

A energia fotovoltaica tem muitas vantagens, onde exerce um papel fundamental 
frente às hidrelétricas e outras fontes, auxilia ao alivio do pico de demanda de energia 
durante o dia, é isenta de emissões durante a geração de energia elétrica, onde dispensa o 
uso de combustíveis no qual reduz o custo de geração de energia.

3.3. Boiler: Aquecedor de Água

Boilers são estruturas de tamanhos variados, que servem principalmente para manter 
o aquecimento de água para uma residência ou empresa. Os boilers são muito utilizados em 
diversos locais, principalmente comerciais, que necessitam de aquecimento de água quase 
que constante, em uma distribuição contínua. Os boilers cresceram em importâncias nos 
últimos anos, quando houve um aumento significativo na busca por energia renovável e 
limpa, principalmente a energia solar. Como a energia solar é recebida apenas durante o dia, 
os boilers seriam responsáveis por manter o aquecimento da água durante o tempo sem 
a luz solar, possibilitando que essa energia seja utilizada para o aquecimento da água em 
larga escala.

Figura 3 – Equipamento Boiler

Fonte: Clean Water (2016)

Um dos principais motivos para a utilização de boilers é mesmo a economia obtida, 
já que a energia de manutenção do boiler em funcionamento para a retenção do calor 
em determinada porção de água é bem menor do que a energia necessária (seja ela solar, 
elétrica, a gás ou qualquer outra) para o aquecimento decentralizado e ocasional da água, 
em todas as suas utilizações no cotidiano daquele estabelecimento ou residência.
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As principais vantagens na sua utilização são:

• Segurança: não utiliza gás ou fogo para o aquecimento da água e, também por isso, 
não é poluente;

• Praticidade: o fornecimento da energia elétrica é automático e constante;
• Conforto: o volume e a temperatura da água são controlados facilmente e com total 

precisão;
• Garantia de qualidade: estes aparelhos já são etiquetados pelo INMETRO, quando 

são avaliados os quesitos de segurança elétrica, volume de água, pressão do reservatório e 
eficiência;

• Simultaneidade: por se tratar de um reservatório de água pré-aquecida ele permite 
a utilização da água quente em dois ou mais pontos simultaneamente.

• Durabilidade: os de aço inox 304 são os mais duráveis, podendo ultrapassar a dez 
anos de durabilidade.

• Os materiais normalmente utilizados no reservatório interno são o aço inox 304, o 
aço carbono e o cobre. No revestimento externo é utilizado o aço inox ou o alumínio.

• O isolamento térmico é feito normalmente com espuma de poliuretano expandido 
ou manta de lã mineral.

• Há modelos horizontais e verticais, que se adaptam a cada tipo de necessidade e 
espaço disponível, para instalação em casas e apartamentos. 

• Os modelos de alta pressão são utilizados quando a pressão da água fria que entra 
no Boiler elétrico é muito alta, assim como os de baixa pressão servem para os casos em que 
a pressão é menor.

3.4. Resultados

Os resultados obtidos nas pesquisas mostram que a conta de luz de uma família de 
4 pessoas que consome 200 KWh/mês gira em torno de R$ 154,35, e o menor investimento 
inicial seria para inclusão de um boiler de 400 litros, R$ 8.950,00; que representaria um 
aumento na parcela de um imóvel novo de R$ 77,23, mas a redução da conta de luz para R$ 
100,46. Considerando a parcela de investimento no boiler somado à conta de luz, chegaria a 
R$ 177,69, portanto, valor maior que a conta de luz sem o investimento.

Para inclusão de sistema fotovoltaico, o investimento seria da ordem de R$ 16.287,50, 
representando uma parcela de R$ 140,32, com a redução da conta de luz para o mínimo, R$ 
23,15. Somando-se estes dois valores, chegaria a um investimento mensal de R$ 163,47, 
valor superior ao valor da fatura de energia sem o investiumento.

Para inclusão do sistema híbrido, o investimento seria da ordem de R$ 18.600,05, 
representando uma parcela de R$ 83,01 para o sistema fotovoltaico e R$ 77,23 para o 
aquecedor solar, resultando em um aumento na parcela de R$ 160,24. Somando-se a este 
valor da fatura mínima de R$ 23,15, chegaria a um investimento mensal de R$ 183,39, que 
também é superior ao valor da conta de luz sem qualquer investimento.

Todos estes dados são mostrados na tabela 5.
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Tabela 5. Resultados obtidos para cada caso para perfil de consumo de 200 KWh/mês

Fonte: Do autor (2016).

Nenhuma das alternativas apresentadas para o perfil de consumo de 200 KWh/mês 
se mostrou atrativa, uma vez que, além de comprometerem a margem de valor financiável do 
consumidor e parte da parcela possível de ser assumida no financiamento, não apresentaram 
ganho real para o consumidor. Resumindo, do ponto de vista econômico, não valeria a pena 
investir em um sistema de utilização de energia solar na compra de um imóvel novo.

A tabela 6 mostra os resultados obtidos para o perfil de consumo de 400 KWh/
mês. A fatura de luz contratada apenas da concessionária estaria em torno de R$ 308,62. O 
investimento em um aquecedor solar de 400 litros custaria neste caso também R$ 8.965,05, 
representando um investimento mensal de R$ 77,23, e representaria uma economia de R$ 
100,12 na conta de luz, que diminuiria para R$ 208,54. Somando-se a parcela financiada ao 
valor da fatura, o valor pago mensalmente seria de R$ 285,77, portanto R$ 22,85 menor que 
o valor da fatura sem investimento.

O investimento em um sistema fotovoltaico para este caso seria da ordem de R$ 
28.690,00, representando uma parcela de R$ 247,17, que, somada ao valor mínimo da fatura, 
neste caso R$ 38,50, resultaria em R$ 285,67, R$ 22,95 menor que o valor da fatura sem o 
sistema fotovoltaico.

O investimento em um sistema híbrido seria da ordem de R$ 29.175,05, e representaria 
um acrescimo na parcela de R$ 251,34, mas, com uma redução de R$ 270,12 na fatura mensal 
a ser paga à concessionária. Enfim, somando-se o valor do investimento mensal ao mínimo 
de R$ 38,50 a ser pago à concessionária, chegaria-se ao valor de R$ 289,84, R$ 18,78 a menos 
do que o valor da fatura sem o investimento.

Tabela 6. Resultados obtidos para cada caso para perfil de consumo de 400 KWh/mês
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Fonte: Do autor (2016).

Os três cenários aparentemente revelam-se vantojosos ao consumidor, mas ainda 
dependeriam da margem disponíveis para empréstimos e do valor da parcela possível de ser 
comprometida pelo consumidor. Caso o consumidor tenha esta margens, o investimento é 
vantajoso.

A tabela 7 mostra os resultados obtidos nas pesquisas para o perfil de consumo de 
600 KWh/mês. 

Tabela 7. Resultados obtidos para cada caso para perfil de consumo de 600 KWh/mês

Fonte: Do autor (2016).

O valor da fatura mensal a ser paga à concessionária seria da ordem de R$ 462,89. O 
investimento para incluir o sistema de aquecimento no financiamento seria da ordem de R$ 
10.746,00, equivalente a uma parcela de R$ 92,58, e reduziria a fatura para R$ 308,66, uma 
economia de R$ 154,23 mensais. Somando-se o valor investido mensalmente pela aquisição 
do sistema com a fatura de luz, chegaria-se a R$ 401,24, R$ 61,65 a menos que a fatura sem 
o investimento.

O investimento em um sistema fotovoltaico seria da ordem de R$ 36.810, uma parcela 
de R$ 317,12. A economia de energia resultaria em uma diminuição na fatura de R$ 385,73. 
Neste caso, portanto, a fatura seria de R$ 77,16, o valor mínimo para este caso. A soma do 
investimento à fatura mensal de luz resultaria em R$ 394,28, uma economia real de R$ 68,61, 
se comparada à fatura sem o investimento.
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O investimento no sistema híbrido resultaria em R$ 24.010,00 para o sistema 
fotovoltaico e R$ 10.746,00  para o boiler, totalizando 34.756,00 acrescidos ao financiamento. 
Com o sistema híbrido, a fatura mensal seria reduzida à R$ 77,16, uma economia na conta de 
luz da ordem de R$ 385,73.  Porém, as parcelas equivalentes ao financiamento dos sistemas 
fotovoltaico e boiler seriam R$ 206,85 e R$ 92,58, respectivamente, somando R$ 299,42. Se 
somados, o valor da parcela do investimento e da fatura mensal, seriam R$ 376,58, R$ 86,31 
a menos que o valor da fatura sem o investimento.

O investimento em um sistema híbrido se revela mais atraente neste caso, pois 
apresentou a maior economia real para o consumidor. Isto aconteceu porque, para esta faixa 
de consumo, o boiler livra a demanda das placas fotovoltaicas, que apresentam valor de 
investimento maior. Mesmo assim, a aquisição deste sistema depende ainda da margem 
disponível para o empréstimo, e do valor da parcela possível de ser comprometida pelo 
consumidor. Caso o consumidor tenha esta margens, o investimento em um sistema híbrido 
é o mais vantajoso.

4. CONCLUSÃO

O retorno de um investimento para o aproveitamento de energia solar se torna viável 
do médio para o longo prazo, além de exigir um aporte de capital inicial considerável, o que 
torna mais comum este tipo de investimento em residências de classe média-alta e alta, e 
estabelecimentos comerciais e industriais, que são os consumidores que, ou possuem capital 
para investir neste ramo, ou possuem margem para financiamento, no caso de aquisição de 
um imóvel novo.

Quando comparado ao custo da energia elétrica disponibilizada pelas concessionárias, 
a energia fotovoltaica e o aquecimento da água com boiler tornam-se aparentemente 
dispendiosos, sob o ponto de vista de um consumidor comum, especialmente no curto 
prazo. Porém, o financiamento destes sistemas na aquisição de um imóvel novo se mostra 
bastante atraente para perfis de famílias com consumo mais elevado, da ordem de 400 KWh/
mês, e o sistema híbrido se mostrou o sistema mais atraente para famílias com consumo de 
600 KWh/mês.

O fato de que o investimento nesta área compromete o valor disponibilizado 
pelas instituições financeiras para financiamento de um imóvel novo, e, compromete uma 
importante parcela da renda do consumidor disponível para a tomada do empréstimo como 
um todo, pode inviabilizar a o investimento em sistemas de aproveitamento da energia solar.

Uma solução para este problema seria o governo disponibilizar uma linha de 
crédito especial de financiamento, com taxas e prazos realmente atrativos, semelhantes às 
praticadas em financiamentos imobiliários para aquisição de sistemas de aproveitamento 
da energia solar, e ainda prevendo o incremento na parcela da renda a ser comprometida no 
financiamento. Esta linha de crédito poderia ser disponibilizada tanto para imóveis novos, 
quanto para imóveis já concebidos. Tais medidas facilitariam o acesso à estas tecnologia e 
gerariam muitos empregos, além de reduzirem a demanda de energia das concessionárias, 
uma preocupação importante num cenário tão difícil, que combina, recessão e desemprego 
com a crise energética, cada vez mais evidente no Brasil.
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RESUMO
Um ambiente acusticamente confortável é aquele que as pessoas escutam bem. Nas 
edificações escolares, a fala e audição são a base para toda a comunicação, o que torna 
impossível oferecer uma educação de qualidade com excesso de ruídos. O presente 
trabalho é apresentado com o objetivo de analisar os requisitos de conforto acústico do 
LEED Schools, com salas de aulas de duas escolas públicas na cidade de Maringá, dessa 
maneira, buscando verificar as condições de conforto e sustentabilidade a que os usuários 
estão submetidos. O método utilizado foi a medição interna e externa das salas de aula 
através do sonômetro DL4200, no período de durante a aula e, concomitantemente, em 
uma sala vazia. Houve ainda a pesquisa bibliográfica sobre a metodologia do LEED. Com 
os requisitos pedidos pela norma do LEED e os valores obtidos no monitoramento, foi 
possível chegar à conclusão do conforto e da sustentabilidade do ambiente escolar. Assim 
sendo, o nível sonoro variou de 69,70 a 98,90 dB(A) no andamento da aula, enquanto na 
sala vazia de 51 a 68,50 dB(A). O ruído externo da edificação ficou na faixa de 68,81 dB(A). 
Esses resultados mostram que o ambiente acústico apresenta qualidade insatisfatória, 
tanto quanto a norma do LEED Schools, como comparada à normativa brasileira. Pode-
se então concluir que o ambiente é considerado desconfortável, prejudica o processo de 
ensino-aprendizagem e ainda nota a falta do incentivo à prática da sustentabilidade nesse 
tipo de edificação.
Palavras-chave: conforto acústico, arquitetura escolar, ruído, LEED Schools, certificação. 
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ABSTRACT
An acoustically comfortable environment is one that people listen well. In school buildings, 
speech and hearing are the basis for all communication, which makes it impossible to 
offer quality education with excessive noise. In the present work is described in order to 
analyze the acoustic comfort requirements of LEED Schools, with rooms of two public school 
classes in the city of Maringa, to verify the conditions of comfort and sustainability users are 
submitted. The method used was the internal and external measurement of the classrooms 
through sonometer DL4200, the period during class and concomitantly in an empty room. 
There was also the literature on the LEED methodology. With the requirements requested by 
the LEED standard and the values obtained in the monitoring, it was possible to conclude 
from the comfort and sustainability of the school. The noise level ranged from 69.70 to 98.90 
dB (A) in the course of the class, while in the empty room 51 to 68.50 dB (A). The external 
noise of the building was in the range of 68.81 dB (A). These results show that the acoustic 
environment has poor quality as far as the standard of LEED Schools, as compared to Brazilian 
regulations. One can then conclude that the environment is considered uncomfortable, 
it affects the process of teaching and learning and also note the lack of incentive to the 
practice of sustainability in this type of building.
Key-words: acoustic comfort, school architecture, noise, LEED Schools, certification.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o art. 225 da Constituição Federal de 1988:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à boa qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.”

Dessa maneira, pensando em um ambiente que seja equilibrado e sustentável, o 
Estatuto da Cidade, lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, estabelece no art. 1º normas para 
que haja o equilíbrio ambiental entre as edificações, evitando efeitos negativos sobre o 
existente natural ou construído, a segurança dos indivíduos e principalmente o conforto.

Valente (2009) afirma que as práticas sustentáveis podem atingir grandes escalas 
e se tornarem eficazes na construção civil. A pressão social sobre o setor permitiu aderir 
as certificações ambientais na construção. Com isso, as denominadas green buildings, ou 
edifícios verdes, vem crescendo significativamente no mercado mundial. Para que seja 
qualificada como tal, criou-se diversos protocolos internacionais de certificação, aos quais 
as construções são submetidas para atestar seu desempenho. Pode-se citar, o francês, 
Habitat & Environmental,o sueco EcoEffect, o britânico BREEAM, nos Estados Unidos o 
sistema LEED, e entre outros. 

Degani e Cardoso (2005) defendem que o projeto arquitetônico é uma etapa 
importante para a sustentabilidade das edificações. As definições dessa primeira fase 
acarreta consequências nas fases seguintes. Deve ainda haver integração entre os projetos 
complementares, pensando sempre na melhor solução para optar por técnicas sustentáveis. 
Desde Vitruvius em seus estudos sobre a arquitetura, apresenta os três pilares teóricos sobre 
os quais se fundamentou a arquitetura moderna: firmitas, utilitas e venustas (resistência, 
funcionalidade e beleza). Com o acréscimo da sustentabilidade, surgiu um novo conceito 
o The Green Vitruvius, em que a sustentabilidade também deve contemplar a estética e a 
harmonia. (LAMBERTS et al., 2004).
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1.1. Certificação Leed

A certificação LEED (Leadership in Environmental Design) chegou no Brasil em 2007. 
Segundo o Green Building Council Brasil (GBCB, 2016) responsável pelo setor, o LEED tem o 
intuito de incentivar para que os projetos sejam mais sustentáveis, visando na parte ambiental 
das edificações. São 143 países que aderiram ao sistema. O método de avaliação é feito pela 
análise da documentação dos itens obrigatórios e classificatórios. Dependendo da categoria 
da certificação, são conferidos os pontos e atingindo assim um valor. Conforme a pontuação 
obtida nos requisitos, podem ser classificados em quatro níveis de sustentabilidade – Simple, 
Silver, Gold, Platinum. Em números temos, 40-49 pontos, 50-59 pontos, 60-79 pontos e >80 
respectivamente. Assim, quanto menor o impacto ambiental, maior a eficiência energética e 
maior pontuação. A efetivação do certificado só sairá quando a construção estiver completa 
e realizado uma auditoria para a confirmação de todos os pré-requisitos (GBCB, 2016).

A tipologia do LEED pode ser classificada em: New Construction, Existing Building, 
Comercial Interiors, Core & Shell, Retail, For Schools, Neighborhood Development, Healthcare. 
O LEED NC (New Construction) entra na categoria de novas construções e grandes reformas. 
O LEED CS (Core & Sheel), analisa a envoltória do empreendimento, suas áreas comuns, 
sistema de ar condicionado e elevadores. É complementado pelo LEED CI (Commercial 
Interior), onde aborda os interiores comerciais. O LEED EB (Existing Building) é aquele que 
cuida da manutenção dos edifícios existentes. O LEED Retail, cuida do varejo. O LEED For 
Schools, contém requisitos para edificações escolares, enquanto o LEED ND (Neighborhood 
Development) analisa o crescimento planejado e inteligente. Por fim, o LEED Helthcare fala 
sobre a questão dos ambientes hospitalares. 

Tabela 01-  Categorias avaliadas pelo Leed e sua pontuação.

CATEGORIAS DE 

AVALIAÇÃO

Espaço Sustentável

Eficiência do uso 

da água

Energia e Atmosfera

Materiais e Recursos

Qualidade Ambiental 

Interna

Inovação e Processos

Créditos de Priorida de 

Regional

QUESTÕES 

CONSIDERADAS

Estratégias que minimizam o 

impacto no ecossistema

Inovações para o uso da água, 

redução do consumo de água potável

Eficiência energética nas edificações

Materiais reciclados, regionais, de reuso, 

redução na geração dos resíduos

Materiais com baixa emissão de COV, 

conforto térmico, acústico.

Incentivo à busca de novas tecnologias

Incentiva os créditos definidos como prioridade 

regional para cada país, de acordo com as 

diferenças ambientais, sociais e econômicas.

Total da pontuação

PONTUAÇÃO

26

10

35

14

15

06

04

100

Fonte: GBCB (2016). Editada pela autora.
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1.2. Conforto Acústico

Antes de conceituar o que é conforto acústico, é necessário conhecer o que é som 
e ruído. Segundo Bistafa (2006) o som é a vibração de moléculas do ar que se propagam 
por estruturas vibrantes, embora nem todas que vibram geram som. Sua propagação é 
esférica e gerada a partir do que denominamos de fonte. Ao contrário do som, o ruído 
ainda segundo Bistafa (2006) é um som sem harmonia e geralmente causa incômodo. 
Por ser uma onda mecânica, o som só se propaga por um meio, geralmente, o ar. A sua 
escala comumente utilizada é a escala de compensação A, medida pela unidade “bel”, ou 
“decibel” (dB). Quando um som incide sobre a superfície, ele pode ser transmitido, refletido 
ou absorvido. Geralmente ocorrem os 3 fenômenos (CAVANAUGH; TOCCI; WILKES, 2009).

A fim de quantificar a reverberação de um ambiente, é definido uma variável 
que chamamos de tempo de reverberação que ocorre nos instantes entre a fonte até o 
momento em que o nível de pressão sonora cai 60dB do seu valor inicial (ISBERT, 1998). 
Foi determinado empiricamente a relação entre o tempo de reverberação, a absorção e o 
volume da sala. 

T60 é o tempo de reverberação, V o volume do ambiente, α o coeficiente de absorção 
e S a área.

O projeto com conforto acústico ainda é um desafio para os engenheiros e 
arquitetos, pois a qualidade sonora depende tanto da sua forma quanto do volume. (LISOT 
et al., 2008). Schimid (2005) acredita que a questão acústica é o aspecto físico que traz maior 
complexidade no estudo do conforto da edificação. 

Conforme cita Keeler e Burke (2010), os ruídos estão sempre presentes em áreas tanto 
públicas como privadas, e cada vez mais são vistas como uma preocupação em termos de 
saúde pública. Há estudos desses autores que comprovam que os ruídos aumentam os níveis 
de estresse e reduzem a produtividade, principalmente em edificações escolares. Corbella 
(2003) afirma que um ambiente acusticamente confortável é aquele que as pessoas escutam 
bem. Nele, a arquitetura não influencia negativamente sobre o som, ou seja, o seu nível é 
agradável, independente das superfícies e materiais que ali existam. Além disso, o ruído 
emitido de uma fonte externa ao local, não deve interferir no que está sendo escutado ou 
falado dentro do recinto. Para que isso ocorra, o ambiente deve ser projetado considerando 
a sua tipologia construtiva e toda a possível sonoridade do futuro prédio. Como exemplo, as 
escolas não devem sofrer interferência dentro da sala de aula devido ao ruído externo. Uma 
questão importante que se deve observar é o ruído urbano.

É preciso ter consciência da existência das fontes de ruído na vizinhança e analisar 
quais as medidas cabíveis para seu controle. Dessa maneira, temos dois tipos de sonoridade 
a se preocupar: externa (por exemplo: o trânsito) e a interna (os alunos). “A prevenção e 
o controle do ruído em edificações escolares começa desde a concepção desses espaços, 
definição do uso e ocupação do solo, até chegar aos materiais de construção adequados a 
cada ambiente”, como afirma Freire (1996, p.72). Quando há sons que são inadequados no 
ambiente, geram dificuldades no ensino/aprendizagem, principalmente na inteligibilidade 
em sala de aula. Os sons de uma escola podem ser oriundos do interior da sala de aula, de 
áreas de uso comum e até mesmo de seu entorno.
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1.3. Leed for schools e o conforto acústico

Analisando os pré-requisitos do LEED, o conforto acústico aparece em 3: LEED NC, 
LEED Schools E LEED CS. Nenhuma das 3 situações geram pontos na certificação, apenas no 
LEED Schools que continua sendo um requisito importante. Dessa maneira, como base para 
a análise é utilizado a ANSI Standard S12.60-2002.

A norma apresenta os critérios para as salas de aula e aprendizagem. Nela os anexos 
são incluídos para obter informações sobre os requisitos de desempenho acústico do 
ambiente. Além disso, oferece a possibilidade de projetar com flexibilidade sem comprometer 
o objetivo de obter a inteligibilidade do ambiente. 

Já entrando no controle dos níveis de ruído de fundo, é especificado um isolamento 
de ruído mínimo para elementos da escola. Os ruídos preocupantes são os externos (já 
citados anteriormente) como tráfego de veículos, aviões, indústrias, e os internos, que podem 
ser transmitidos pelas paredes da sala de aula, pelo sistema de ventilação, pelo piso-teto, 
e podem ser controlados através de materiais especificados na concepção da obra. Além 
de explicar os tipos de ambientes que podem ser encontrados, os parâmetros acústicos e 
suas variáveis, a ANSI S12.60-2002 traz anexos de A-G explicando cada etapa acústica da 
edificação. Dentre elas pode- se citar: 

• Anexo A: Justificativa para o desempenho acústico 
• Anexo B: Diretrizes do projeto para o controle de ruído para os serviços de construção 

e de equipamentos públicos.
• Anexo C: Guia de design para o controle do tempo de reverberação no processo de 

ensino-aprendizagem. 
• Anexo D: Diretrizes de projeto para o isolamento de ruído entre os espaços 

adjacentes dentro do prédio da escola
• Anexo E: “Boas práticas arquitetônicas” e procedimentos para verificar o padrão. 
• Anexo F: Conflito entre os requisitos acústicos da norma e da qualidade do ar (IAQ)
• Anexo G: Observação de advertência sobre o uso aparelhos para avaliar o ruído 

nas salas.

É importante lembrar que a norma não se aplica ao ruído gerado pelos estudantes. 
As fontes de ruído que incluem as vozes, sons e movimentos do mobiliário também estão 
excluídos. No entanto, o ruído de fundo, como é prejudicial à audição, está especificado no 
anexo E.

Learning space definido pela normativa é aquele onde a principal função é o ensino 
e aprendizagem, em que o bom discurso e a comunicação é fundamental para o acadêmico. 
Esses espaços podem ser salas de aulas abertas ou fechadas, salas de conferência, bibliotecas, 
escritórios, clinicas ou salas de música. 

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. IV  Engenharia Mecânica



230

Na tabela 02, mostra o nível sonoro confortável ao ouvido humano. 

Learning Space

Volume < 283m³ ou < 
10000 ft³

Volume > 283m³ e < 566m³ 
ou (>10000 ft³ e <20000 ft³)

Volume > 566³ ou 20000 ft³

Média do nível sonoro

35 dB

35 dB

40 dB

Tempo de Reverberação

0,6 s

0,7s

Deve usar tratamento 
acústico para isolar o ruído.

Fonte: ANSI 12,60(2002). Editada pela autora.

Quando for o horário com mais influência dos ruídos externos, há a necessidade do 
acréscimo de 5dB em cada um dos níveis sonoros. Para espaços com menos de 566m³, ficaria 
com no máximo 40dB, enquanto o de volume maior que 566m³ com 45dB. 

O primeiro e mais rentável passo para alcançar um bom isolamento de ruído entre as 
salas e os outros espaços é na fase de planejamento. Isto já inclui a otimização da localização 
dos espaços e atividades afim de proteger os ambientes mais sensíveis. Quando não for 
possível, optar pelo isolamento. 

Tratar acusticamente um ambiente consiste em oferecer boas condições de 
audibilidade através de alternativas como revestimentos internos e tentar bloquear os 
ruídos produzidos no recinto para que não se espalhem pelo entorno. Ela pode ocorrer 
de duas formas: isolação acústica ou pelo condicionamento. A isolação acústica é aquela 
que bloqueia os ruídos externos para favorecer as atividades desenvolvidas no interior, já 
o condicionamento acontece quando se melhora as condições de audibilidade interna, 
corrigindo o tempo de reverberação e promovendo uma melhor distribuição dos sons 
gerados internamente (CARVALHO, 2006).

2. METODOLOGIA

As escolas foram escolhidas de acordo com seu entorno. O Colégio de Aplicação 
Pedagógica – C.A.P. localiza-se dentro da Universidade Estadual de Maringá. Sua vizinhança 
é composta por blocos do campus da universidade e próxima a residências. Há uma via de 
tráfego próxima, com bastante movimento nos horários de pico (levando em consideração 
os horários 7:30 até 8:30, 12:00, 13:30 até 14:00 e 18:00).

Figura 01 - Entorno Colégio CAP – UEM.
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Fonte Google Earth. Modificado pela autora.

O outro colégio escolhido foi o Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal, localizado 
próximo a Universidade Estadual de Maringá e a um eixo estruturador importe a cidade: a 
avenida Colombo. A avenida é de tráfego intenso o dia todo, por pertencer a um eixo que 
corta a cidade leste-oeste e de característica comercial. 

Figura 02 - Entorno colégio Dr. Gastão Vidigal.

Fonte: Google Earth. Modificado pela autora.
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Da amostra, foi constituída por 56 alunos, de ambos os sexos, sendo 46,5% feminino 
e 53,5% masculino de faixa etária variando de 10 a 14 anos com nível de escolaridade de 6º e 
7º ano. A localização das salas pode ser observada através das figuras 03 e 04, onde a sala do 
CAP fica próximo a quadra de esportes, no segundo pavimento do bloco de salas do edifício, 
enquanto a sala do Colégio Dr. Gastão Vidigal localiza-se próximo à quadra poliesportiva e 
à Avenida Colombo.

Figura 03 - Localização da sala do Colégio Dr. Gastão Vidigal.

Fonte: Google Earth. Editado pela autora.

As medições do ruído foram realizadas nos dias 08 e 10 de junho de 2016, com 
um sonômetro, modelo DL 4200. Foram mantidas as condições em cada sala de aula nos 
aspectos do cotidiano conforme a descrição dos alunos, como professores ministrando a 
aula, janelas abertas, portas fechadas e as crianças envolvidas em suas atividades. Devido 
à dificuldade de realizar medições em todas as salas durante as aulas, foi escolhida a sala 
numa posição estratégica do edifício, e com características do projeto original, sem sofrer 
alteração do tipo de forro, tipo de porta, etc.

Figura 04 - Localização da sala no CAP – UEM.
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Entrada Principal

Fonte: Prefeitura do Campus Universitário apud Gourlat, 2014. 
Editado pela autora.

Para avaliação do incômodo provocado, foi levado em consideração a norma NBR 
10152 (ABNT, 2000), que estipula como um nível sonoro de conforto em até 40 dB(A)- 50dB(A). 
As medições duraram aproximadamente 10 minutos, ocorrendo concomitantemente 
interna e externamente, durante a jornada escolar. Não foram efetivadas medições quando 
da existência de interferências audíveis, como por exemplo, chuva e vento. A temperatura 
no período da medição, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR), estava 
ensolarado, aproximadamente em 12º C e com vento sudoeste, fraco, de 10 a 21 km/h.

Ainda na avaliação, só que agora vendo pela certificação LEED, é considerada a 
norma ANSI 12.60/2002, cujo valores são menores do que as normativas brasileiras. Para a 
análise, os valores considerados são de 35 dB e para os horários de grande movimento, há o 
acréscimo de 5dB, chegando a 40 dB. Lembrando que as salas possuem volume inferiores à 
283m³ ou 10.000ft³. 
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3. DESENVOLVIMENTO

Nos Estados Unidos, em 2003 foi publicada a primeira norma do mundo que especifica 
parâmetro sobre a acústica das escolas. A norma ANSI S12.60 – Acoustical Performance 
Criteria, Design Pequirements and Guidelines for Schools, tem como objetivo obter uma 
inteligibilidade ótima em ambientes de ensino. Estabelece ainda valores máximos de 35 a 40 
dB para o ruído de fundo de salas de aula. A norma ANSI é um requisito indispensável para 
as organizações escolares que almejam atingir a certificação do LEED.

No Brasil, no âmbito federal, existem leis que tratam de forma geral o meio ambiente 
e sua proteção, podendo destacar o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) na 
resolução nº 002/1990, em conjunto com a Resolução de nº 001/1990, estabelece limites da 
emissão de ruídos pelas NBR 10151 e 10152.

Ao considerar a norma ABNT NBR 10152:2000, que apresenta o nível de conforto de 
40 a 50 dB(A) e a ANSI 12.60/2002 com nível de 35 a 40 dB, com as tabelas 01 e 02 demonstram 
os valores medidos dentro da sala de aula são maiores. Como observa-se, todas as salas 
estão fora do que seria considerado confortável aos alunos. O CAP – UEM teve seu nível de 
pressão sonora variando de 55,80 a 68,50 dB(A), enquanto o Colégio Dr. Gastão Vidigal, a sala 
apresentou valores de 51 a 60 dB(A) nas mesmas condições. 

SALA DE 
AULA 

SILÊNCIO

AULA

MÍNIMO 
dB(A) 

55,80 

75,20 

MÁXIMO 
dB(A) 

68,50 

98,90 

SALA DE 
AULA 

SILÊNCIO

AULA

MÍNIMO 
dB(A) 

51 

69,70 

MÁXIMO 
dB(A) 

60  

77,60 

Tabela 03- Colégio CAP - UEM 

Tabela 04- Colégio Gastão Vidigal
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A maior diferença ocorre no transcorrer da aula, o maior nível apresentado foi no 
Colégio de Aplicação Psicológica – UEM, onde chegou a 98,90 dB(A). Na medição observou-
se que as salas ao lado interferem diretamente no ruído. Já em relação ao entorno das 
instituições, os valores variaram de 55,50 a 98,90 dB(A) no Colégio Gastão Vidigal, e 64,70 a 
77,10 dB(A) no outro (Tabela 05). Como observado na figura 05 e 06, os maiores pontos de 
conflitos estão representados pelos pontos em vermelho e os pontos em amarelo são onde 
obtiveram o maior valor do nível de pressão sonora. 

Tabela 05 – Valores do nível sonoro do entorno das escolas.

VALORES AVENIDA 
COLOMBO 

55,50 

89,80 

AVENIDA 
PROXIMA 

CAP - UEM 

64,70 

77,10 

MÍNIMO 
dB(A) 

MÁXIMO 
dB(A) 

MÉDIA 67,86 69,76 

Figura 05 - Ruído no entorno urbano do Colégio Dr. Gastão Vidigal. 

Fonte: Google Earth. Editado pela autora

Figura 06. Ruído no entorno urbano do CAP - UEM

Fonte: Google Earth. Editado pela autora.
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Uma observação feita pela coordenação foi a queixa dos professores do CAP - UEM 
de dores de cabeça após o expediente e a necessidade de elevar a voz para ministrar as 
disciplinas. Isso se confirma em um dos estudos realizados nessa área, Jaroszewski et. al. 
(2007) afirmam que a classe de professores tem apresentado sintomas como sonolência, 
irritação, cansaço, nódulos vocais e edemas por interferência do ruído.

4. CONCLUSÃO

A falta de um bom planejamento urbano e um projeto arquitetônico adequado são a 
justificativa para que as atividades escolares não ocorram em condições adequadas. Desse 
modo, há a necessidade que melhorem a edificação por meio de tratamentos acústicos. 
Não só no Brasil isso é uma preocupação, no exterior existe inúmeros estudos sobre a 
relação do ruído e da saúde do estudante. Dado os registros do ruído, seria necessário 
que os professores erguessem a voz pelo menos 10 dB(A) a mais do que foi medido, dessa 
maneira chegando de 65 dB(A) a 108,9 dB(A) o que seria impossível. 

O resultado mostra que o ambiente acústico apresenta qualidade insatisfatória, 
chegando à conclusão que pode ser considerado desconfortável, assim prejudicando 
o processo de ensino-aprendizagem. Caso fosse levado em consideração a certificação 
na construção, ou pelo menos a normativa brasileira em vigor do conforto acústico, a 
realidade seria outra. É necessário pensar na sustentabilidade, não só na questão dos 
recursos renováveis, mas também no bem-estar do usuário. A falta de comunicação 
entre os projetos complementares e o arquitetônico é um problema, dificulta ainda mais 
o pensamento da construção sustentável. Embora haja grandes avanços neste setor, é 
extremamente importante aplicar os requisitos de certificação nas obras já construídas, 
talvez nem sendo necessário a construção de um outro edifício e evitando a geração dos 
resíduos da demolição.
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ENERGIA FOTOVOLTAICA: UMA ENERGIA RENOVÁVEL

Mateus Tavares de Queiroz64; Matheus Adriano Godoy Ramos65; Rodrigo Volmar Batista66 

Área de Concentração: Engenharia Mecânica
Grupo de Trabalho: Energias Renováveis

RESUMO
O presente trabalho refere-se à energia fotovoltaica, a qual é uma energia elétrica produzida 
a partir de luz solar. Desenvolve-se o estudo que rege sua explicação, seus principais 
conceitos básicos sobre energia, tipos de energia e células, como as energias chegam no 
módulo fotovoltaico, e como este fenômeno acontece, além de outros componentes. Com 
o objetivo de aprendizagem sobre a energia fotovoltaica e sua funcionalidade de maneira 
simples, por meio da pesquisa de revisão literária. Com o intuito de agregar conhecimento, 
visando o uso num futuro que necessita de um energia limpa e que a demanda seja suprida.
Palavras-chave: Energia Fotovoltaica; Luz solar; Energia Elétrica.

ABSTRACT
This work refers to the photovoltaic energy, which is an electricity produced from sunlight. 
It develops the study governing their explanation, their main basic concepts of energy, 
kinds of energy and cells, as the energies come in the photovoltaic module, and how 
this phenomenon occurs, and other components. With the objective of learning about 
photovoltaics and its simply functionality, through literature review of research. In order to 
add knowledge, aimed at use in a future that requires a clean energy and the demand is met.
Key-words: Photovoltaics; Sunlight; Electrical Energy.

1. INTRODUÇÃO
 

Na década de 60, quando começava-se a falar em utilizar o Sol como fonte de 
energia renovável, a ideia foi desconsiderada em razão dos baixos preços do petróleo e 
às comodidades que essa energia proporcionava. As pessoas tornaram-se dependentes 
de combustíveis fósseis que em 1973 durante a guerra de Kippuer o aumento do preço 
dessa tecnologia incentivou o planeta a sonhar novamente com a inesgotável energia 
solar. As empresas voltavam, no começo do novo século, a se entusiasmar com às energias 
renováveis.

Diversos métodos para obtenção de eletricidade à partir da energia solar foram 
inventados nos últimos anos e projetos foram executados em diferentes partes do planeta. 
Neste contexto, dois conjuntos de tecnologias se destacam no comércio de geração de 
energia elétrica solar. Os painéis fotovoltaicos, os quais convertem a radiação solar em 
energia elétrica, em função do efeito fotovoltaico, e a tecnologia voltada a concentração 
de calor, a qual promove a queima de combustível fóssil em uma usina termoelétrica pelo 
calor do sol aplicado por intermédio de espelhos.

64 Acadêmico de Engenharia Mecânica na FATEB – e-mail:<hipoerpower01@gmail.com>.
65 Acadêmico de Engenharia Mecânica na FATEB – e-mail: <matheus_agr1997@hotmail.com>.
66 Acadêmico de Engenharia Mecânica na FATEB – e-mail: <rodrigovolmarbatista@gmail.com>.
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O aproveitamento da energia gerada pelo Sol, inesgotável na escala terrestre de 
tempo, como fonte de calor quanto e de eletricidade, é hoje uma das alternativas renováveis 
mais promissoras para prover a energia necessária ao desenvolvimento humano. Ao 
abordar o tema, “energia”, deve-se levar em consideração que o Sol é responsável pela 
origem de praticamente todas as outras fontes de energia da terra. De modo que, as fontes 
de energia são, em última instância, derivadas, em sua maioria, da energia do Sol.

Vale ressaltar que, o estudo sobre energias renováveis, sendo uma delas a Energia 
fotovoltaica, é de extrema importância para o futuro do planeta. As energia renováveis 
serão futuramente a base para geração de eletricidade, com isso, é necessário agilizar os 
estudos de desenvolvimento dessa área promissora.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste documento é a pesquisa bibliográfica. De acordo 
com Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a 
bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa 
escrita. Desta forma, a finalidade deste método de pesquisa é aproximar o pesquisador  
de um determinado assunto, auxiliando-o na análise de pesquisas e na manipulação de 
informações concretas.

3. ENERGIA

Proveniente de origem grega, energia significa (da palavra grega enérgeia e do latim 
energia), que é uma forma de um corpo realizar um trabalho mecânico, primeiramente 
sugerido pelo físico inglês Thomas Young em 1807 (WILSON, 1968).

Muitos outros renomados como Galileu Galilei (1564-1642), Leibniz (1646-1716), 
Huygens (1629-1695), Lagrange (1736-1813), Joseph Black (1728-1799), Carnot (1796-1832) 
entre outros, teve grande contribuições com o desenvolvimentos de ideias, teorias que são 
utilizadas até momento atual (BUCUSSI, 2007).

Diversos cientistas preferem não designar um significado para palavra energia, assim 
seguindo um modelo conceitual compartilhado pela comunidade científica.

Considerado de maneira didática, a energia provem de quatro formas básica que 
pode se propagar em diversos sistemas, tal como a cinética, a massa (energia em repouso) e 
de campos gravitacional e eletromagnético (SOLBES & TARÍN, 1998, p. 391).

3.1. Energia Solar 

Esta é uma energia obtida pela luz da estrela Sol, que basicamente é uma esfera 
de gás incandescente que executa processos de reações termo nucleares, originando uma 
radiação por si transmitida se espalhando no espaço (FILHO & SARAIVA, s.d.).

A maneira que esta radiação chega é explicado pela física moderna, que comenta 
sobre ondas eletromagnéticas, conhecidas como fótons (pacotes de energia) que podem 
incidir na Terra de modo direta ou difusa, sua força de reação nuclear consegue converter 
650 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio por segundo (FILHO & SARAIVA, s.d.).

De acordo coma lei de Planck “...a energia de um fóton é diretamente proporcional 
à frequência da onda e inversamente proporcional ao comprimento da onda”, ocorrendo a 
frequência x comprimento a velocidade constante da luz (SCHOFFEL, 2010).

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. IV  Engenharia Mecânica



240

A velocidade da luz aproximada no vácuo pode ser representada por c  (LUZ & 
ÁLVARES, 2003, p. 288).

Considera-se que a energia solar vem de forma direta e indireta, sendo a base de 
todos os outros meios de energia, tal como energia hidráulica (ciclo d agua), energia eólica 
(originada pelo vento), energia do meio vegetal ocasionados por processos de fotossínteses, 
e muitos outros (DIENSTMANN, 2009).

As principais aplicações de energia solar atualmente são para o aquecimento de 
fluídos e na geração da energia elétrica fotovoltaica por células solares (AGÊNCIA NACIONAL 
DE ENERGIA ELÉTRICA, s.d.).

Atualmente grande parte dos métodos para geração de energia elétrica são de 
origem fosseis que por sua vez não são renováveis e degradante na natureza, enquanto 
a energia solar uma energia ilimitada e limpa sendo muito mais abundante no planeta, 
variando por fatores geográficos, mas tendo grande potencial de energia (luz e calor) é de 
pouco investido no Brasil este tipo de geração (DIENSTMANN, 2009).

3.2. Estrela Sol

O Sol a estrela mais brilhante da galáxia via láctea, a estrutura pertencente a si é 
composta pelo núcleo (aproximadamente 15 milhões de Kelvin), zona radiativa, zona 
convectiva, fotosfera (330 km de espessura com 5.800 Kelvin), cromosfera e a coroa (PINHO 
& GALDINO, 2014). A Figura 1 apresenta o esquema citado: 

Figura 1 – Estrutura do Sol

Fonte: adaptado (PINHO & GALDINO, 2014).
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Algumas características importantes sobre o sol: 

Tabela 1 – Propriedades do sol

Massa

Raio

Densidade média

Densidade central

Distância

Potência Luminosa

Temperatura efetiva

Temperatura central

Composição química principal

Período rotacional no equador

Período rotacional na latitude 60º

1,989X1030  kg

696.000 km

1.409 kg m-3

1,6X105  kg m-3

1 UA

3,83XX1026 W

5785 K

1,5X107 K

Hidrogênio = 91,2%

Hélio = 8,7%

Oxigênio = 0,078%

Carbono = 0,043%

25 dias

29 dias

PROPRIEDADES DO SOL

Fonte: Adaptado (PINHO & GALDINO, 2014).

4. REFLEXAO E ABSORÇÃO DOS RAIOS 

A radiação solar quando atravessa a atmosfera, boa parte de seus raios incidem 
pelo solo assim se absorvendo, alguns sendo refletidos e alguns quando passam pela 
atmosfera são perdidos ou misturados com outros gases de bandas especificas, quando 
isto incide com compostos como o ozônio, se formam uma faixa de UV (ultravioleta) com 
dimensões de ondas inferior a 300 nm e outro gás dióxido de carbono que tem ondas 
superiores a 1000 nm, banda na faixa de IR(infravermelho) (PINHO & GALDINO, 2014).

Os raios que passam pela atmosfera incidindo diretamente ao solo, sem 
interferência, são chamados de radiação direta, enquanto aqueles que se espalham por 
causo de nuvens ou outros meios, radiação difusa e o outro tipo de radiação pode ser 
o raio refletido de outros objetos, tal como pela vegetação e até pelo próprio solo que 
incide, denominada de albedo. 

5. EFEITO FOTOVOLTAICO

As Células fotovoltaicas são produzidas a partir de material semicondutor, isto é, 
material com caráter intermediário entre um isolante e um condutor (ALVARENGA, 2001).
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O silício apresenta-se comumente como areia. Com base em métodos adequados 

obtém-se o silício puro. O cristal de silício puro, porém não dispõe de elétrons livres, logo, 
é mal condutor elétrico. Para alterar essa química acrescentam-se percentagens de outros 
elementos. Este processo chama-se dopagem. A partir da dopagem do silício com o fósforo 
obtém-se um material com elétrons livres ou materiais com portadores de carga negativa 
(silício tipo N) (ALVARENGA, 2001).

Além do processo citado acima, pode-se também, acrescentar o Boro ao invés de 
Fósforo, nesse caso, obtém-se um material com características inversas, isto é, material com 
cargas positivas livres (silício tipo P) (ALVARENGA, 2001).

Cada célula solar compõe-se de camada fina de material tipo N e outra com maior 
espessura de material tipo P, como ilustra a Figura 2.

Figura 2 – Composição da Célula Solar

Fonte: (ALVARENGA, 2001).

Ao serem unidas (as cargas), na região P-N, gera-se um campo elétrico em função dos 
elétrons livres do silício tipo N que ocupam os vazios da estrutura do silício tipo P. Quando 
incide a luz sobre a célula fotovoltaica, os fótons chocam-se com outros elétrons da estrutura 
do silício fornecendo-lhes energia e alterando-os para condutores (PALZ, 1981).

Em razão do campo elétrico gerado pela junção P-N, os elétrons são orientados e 
passam da camada “P” para a camada “N”. Por meio de um condutor externo liga-se a camada 
negativa à positiva, gerando um fluxo de elétrons (corrente elétrica). Enquanto a luz incidir 
na célula, mantem-se este fluxo (PALZ, 1981).

A intensidade da corrente elétrica gerada varia-se na mesma extensão de acordo 
com a intensidade da luz incidente. Vale ressaltar que, uma célula fotovoltaica não armazena 
energia elétrica, esta unicamente mantém um fluxo de elétrons estabelecidos num circuito 
elétrico durante o tempo em que houver incidência de luz sobre ela. O fenômeno que 
envolve todos esses processos (figura a seguir) é nomeado “Efeito fotovoltaico” (PALZ, 1981).
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Figura 3 – Corte transversal de uma célula fotovoltaica

Fonte: (CRESESB/CEPEL, 1999)

6. CÉLULAS FOTOVOLTAICAS

As células fotovoltaicas referem-se a dispositivos elétricos capazes de converter a 
luz em energia elétrica, a partir do efeito fotovoltaico. Contudo, o grande problema dessas 
células é seu custo, o qual atualmente segue muito elevado (ALVARENGA, 2001).

Em virtude do alto desembolso, um dos maiores desafios enfrentados pelo setor é 
a redução de custos dos sistemas fotovoltaicos. A partir das novas tecnologias é possível 
futuramente haver uma redução significativa nos custos dos módulos fotovoltaicos, 
entretanto, o baixo nível econômico e cultural de grande parte da população somado ao 
alto custo dos sistemas fotovoltaicos faz-se limitar o desenvolvimento da Energia Solar 
(ALVARENGA, 2001).

Apesar do alto custo das células fotovoltaica, em pequenas instalações, ou seja, em 
pequenas cargas, estas tornam-se econômicas, eficientes e seguras. Segundo ALVARENGA 
(2001): “O Brasil dispõe de um dos maiores potenciais do mundo para o aproveitamento de 
energias renováveis principalmente a energia solar, e além de ecologicamente correto, é 
uma fonte inesgotável de energia”. 

6.1. Células de Silício Monocristalino

As células solares monocristalinas na maior parte das vezes possui uma forma 
quadrada com cantos em formato arredondado. Estas são obtidas através de barras 
cilíndricas de silício monocristalino, as quais são produzidas em fornos especiais. Essas 
células são cortadas em forma de pastilhas finas de espessura 0,4-0,5mm. A conversão da 
luz solar em eletricidade está entre 15% ou mais (ALVARENGA, 2001).

A desvantagem dessas células é o elevado custo para fabricação, isso ocorre porque 
há muitos materiais em sua composição, além da energia implicada em sua fabricação 
(CRESESB/CEPEL, 1999).
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6.2. Células de Silício Policristalino

As células de silício policristalino são obtidas por meio de blocos de silício gerados 
pela fusão de silício puro em padrões definidos. Nesse processo o silício esfria aos poucos 
e solidifica-se. Os átomos não se organizam em um único cristal. Forma-se uma estrutura 
policristalina com superfícies de separação entre os cristais (ALVARENGA, 2001).

A eficiência deste tipo de célula na conversão de luz solar em eletricidade é um 
pouco menor quando comparada com as de silício monocristalino, aproxima-se de 13 % 
(ALVARENGA, 2001).

6.3. Células de Silício Amorfo

Com o propósito de utilizar uma menor quantidade de material semicondutor na 
fabricação das células fotovoltaicas, pesquisas com filmes finos estão sendo desenvolvidas. 
O silício amorfo enquadra-se nesse quesito, sendo um dos destaques dessa nova área de 
estudos (CRESESB/CEPEL, 1999).

Estas células são obtidas por meio da deposição de camadas finas de silício sobre 
superfícies de vidro ou metal. Sua eficiência na conversão de luz solar em eletricidade varia 
entre 5 % e 7 % (ALVARENGA, 2001).

Os obstáculos mais peculiares para a adoção dos filmes finos estão relacionados 
ao grau de confiabilidade ao serem comparados com células cristalinas, por exemplo. 
No entanto, este efeito vem sendo reduzido aderindo-se células de múltiplas camadas 
(CRESESB/CEPEL, 1999).

7. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Em um sistema fotovoltaico os módulos são os elementos responsáveis pela 
conversão da radiação solar em eletricidade. A ABNT (NBR10899/TB-328) define o módulo 
fotovoltaico como sendo o “menor conjunto ambientalmente protegido de células solares 
interligadas, com o objetivo de gerar energia elétrica em corrente contínua”. O conjunto 
de células conectadas é encapsulado, de modo a oferecer proteção contra a intempérie 
(principalmente umidade) ao mesmo tempo em que possibilita um caminho ótico para 
a luz que chega até as mesmas. A maioria dos módulos contam ainda com uma moldura 
metálica que proporciona a necessária rigidez mecânica ao conjunto e facilita a fixação do 
módulo. Módulos com tensão nominal de 12 VDC são constituídos por 30 a 36 células em 
série. Embora não tão comuns, também são encontrados módulos com tensões nominais de 
6, 24 e 48 VDC (PRIEB, 2002).

Na figura é apresentado o corte de um módulo fotovoltaico, mostrando seus 
principais componentes:

• Cobertura frontal: usualmente um vidro de com baixo teor de ferro, para reduzir 
as perdas por absorção. Um acabamento texturado opcional contribui para minimizar as 
perdas por reflexão.

• Encapsulante: polímero termoplástico transparente, eletricamente isolante e 
resistente à umidade, à fadiga mecânica e à ação da radiação solar (principalmente raios 
ultravioleta). O material mais utilizado é o EVA (etil vinil acetato).
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• Células fotovoltaicas: interconexões elétricas e caixa de bornes: conjunto elétrico 
do módulo.

• Cobertura posterior: o material mais comumente empregado é o PVF (fluoreto de 
polivinil), comercialmente conhecido por Tedlar, embora existam módulos que utilizem um 
segundo vidro.

• Moldura metálica: usualmente de alumínio anodizado, confere rigidez mecânica 
ao módulo e facilita sua fixação.

Figura 4 – Corte de um módulo fotovoltaico

Fonte: (Adaptado de catálogo Siemens, 1996).

7.1. Objetivos da Caracterização de Módulos Fotovoltaicos

De um modo geral o objetivo da caracterização de um módulo fotovoltaico é verificar 
a potência que o mesmo é capaz de fornecer, além de detectar defeitos de fabricação e 
demonstrar a capacidade do módulo, ao longo de sua vida útil, em suportar a exposição 
prolongada a determinadas condições de utilização sem apresentar degradação significativa 
de suas características. A completa caracterização de um módulo fotovoltaico envolve tanto 
ensaios elétricos como mecânicos e ambientais, porém é a partir da análise de sua curva 
característica I-V que são obtidos os principais parâmetros que definem o comportamento 
de um módulo. As condições e procedimentos a serem utilizados nos ensaios são definidos 
por normas específicas. Dentre as instituições responsáveis pela emissão destas normas 
estão o IEC - International Electrotechnical Comission, a ASTM - American Society for Testing 
and Materials e, no Brasil, a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
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7.2. Condições Padrão para Ensaios de Módulos Fotovoltaicos

A norma ASTM E-1036 (Standard Methods of Testing Electrical Performance of 
Nonconcentrator Terrestrial Photovoltaic Modules and Arrays Using Reference Cells) 
define como condições padrão de teste, para de irradiância e temperatura das células do 
módulo respectivamente, os valores de 1000 W/m2 e 25 °C. Quanto à distribuição espectral 
as normas ASTM E-891 e E-892 apresentam espectros de referência da irradiância solar 
terrestre direta normal e global, com massa de ar 1,5 para uma superfície com inclinação 
de 37°. A massa de ar pode ser definida como a relação entre o comprimento da trajetória 
efetivamente percorrida pelos raios solares (radiação direta) na atmosfera até o observador 
e o comprimento da trajetória que estes percorreriam se o Sol estivesse no zênite, com o 
observador ao nível do mar. Uma aproximação para o valor da massa de ar, válida somente 
para ângulos menores que 70 °, pode ser dada pela secante do ângulo de zênite, ângulo 
compreendido entre as direções do zênite e dos raios solares (Krenzinger et al., 1991).

A norma IEC 1215 (Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic Modules - Design 
Qualification and Type Approval) também considera os valores de 1000 W/m2 e 25 °C. 
Normas brasileiras, como NBR11876/EB2176 Módulos Fotovoltaicos e a NBR12137/MB3478 
Módulos fotovoltaicos - Ensaios mecânicos e ambientais, adotam os mesmos valores.

7.3. Influência da Intensidade da Radiação

A curva característica mostrada na Figura 6 é válida para condições ambientais 
específicas. Essa curva varia quando estas condições são alteradas. Quando o nível de 
radiação solar que incide sobre o módulo decresce, o desempenho do módulo também 
decresce, conforme mostrado na Figura 6, que apresenta curvas características de um 
módulo típico. A corrente produzida varia, praticamente, linearmente com o nível de 
insolação que incide perpendicularmente no módulo. Em períodos nublados, a geração 
de corrente elétrica pelo módulo decresce muito. Por isso, é muito importante que o 
sistema fotovoltaico seja adequadamente dimensionado de acordo com as condições 
de insolação do local de instalação e que os módulos sejam instalados nos ângulos mais 
adequados, de acordo com a latitude local e com as características da carga (ALVARENGA, 
s.d.) 

Figura 6 – Influência de radiação solar

Fonte: (ALVARENGA, s.d.).
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8. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Um sistema fotovoltaico tem a função de produzir energia elétrica por meio da 
radiação solar captada por células fotovoltaicas compostas de materiais semicondutores. Os 
processos de produção e a tecnologia, somados aos materiais e os equipamentos utilizados 
são de extrema importância para compreensão desses sistemas (ALVES, 2001).

Uma instalação fotovoltaica completa é formada por vários componentes, sendo eles: 
painéis solares fotovoltaicos, controladores de cargas (sistema de regulação da potência dos 
painéis), algumas baterias (sistema de armazenamento de eletricidade), sistema de regulação 
do sistema de backup, inversores ou conversores de corrente (contínua e alternada), sistema 
de backup, o qual é opcional, e sistema de ligação com a rede (ALVES, 2001).

Pode-se dizer que um sistema fotovoltaico é um conjunto de equipamentos 
construídos e agrupados para transformar a energia solar em energia elétrica, além 
de armazenar a energia gerada e fornecer ou utilizar a mesma. Quanto ao projeto de 
funcionamento, esses sistemas podem ser ligados à rede de energia elétrica, isolados ou 
híbridos (ALVES, 2001). 

8.1. Sistemas Ligados à Rede de Energia

Nesses sistemas a energia gerada pelos painéis é levada para rede elétrica 
convencional. Sendo assim, faz-se necessário a presença de um inversor, o qual transformará 
a energia de corrente contínua para corrente alternada. Ao ligar um sistema fotovoltaico a 
rede elétrica, não necessita-se das baterias para armazenar a energia que se deseja utilizar 
quando não há sol e quando não há irradiação solar, visto que, o consumidor utilizará a 
eletricidade que vem da rede elétrica nessas situações. (JUNIOR, 2008).

Figura 7 – Sistema ligado à rede

Fonte: (C.R.E.S.E.S.B., s.d.).

Vale ressaltar que os sistemas ligados a rede de energia podem ser tanto residenciais 
(1kWh a 10kWh), comerciais (10kWh a 100kWh) e industriais (100kWh a 1000kWh). A 
diferença entre estes está relacionada a potência instalada, que varia de acordo com a área 
em que os painéis são intalados.
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8.2. Sistemas Híbridos

Um sistema de energia híbrido usualmente constitui-se de duas ou mais fontes 
de energia renováveis, as quais são utilizadas em conjunto para proporcionar uma maior 
eficiência no sistema, bem como um maior equilíbrio no fornecimento de energia (JUNIOR, 
2008).

Este tipo de sistema é atualmente estudado com grande interesse pela comunidade 
científica devido à complexidade, tanto pelas diferentes origens da produção de energia, 
como também pela utilização de fontes cujos recursos não são de todo previsíveis, podendo 
essa falta de previsibilidade ser compensada pela complementaridade dos recursos (JUNIOR, 
2008).

Figura 8 – Sistema híbrido

Fonte: (C.R.E.S.E.S.B., s.d.).

8.3. Sistemas Isolados ou Autônomos

São sistemas de energia fotovoltaica não conectados à rede elétrica, nestes, sistemas 
isolados sustentam diretamente os aparelhos que vão consumir a energia gerada. Os 
sistemas de energia solar autônomos são bastante utilizados em lugares distantes. Esses 
sistemas devem ser dimensionados cuidadosamente, calculando-se exatamente o consumo 
do aparelho (JUNIOR, 2008).

Os sistemas isolados encontram-se de duas maneiras, sendo estes com ou sem 
armazenamento. Cada um possui uma funcionalidade específica, porém ambos são bem 
úteis.

Nos sistemas sem armazenamento, por exemplo, o sistemas geram energia apenas 
nos momentos em que há sol. Em contrapartida, nos sistemas com armazenamento os 
sistemas armazenam energia para os intervalos em que não há sol.
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Figura 9 – Sistema isolado

Fonte: (C.R.E.S.E.S.B., s.d.).

9. VANTAGENS E DESVANTAGENS

Vantagens de um sistema fotovoltaico: 

• A energia solar não poluente. Somente na fabricação dos componentes necessários 
para a construção dos painéis solares e é totalmente controlável utilizando as formas de 
controlo existentes actualmente.

• O sistema necessitam de manutenção mínima, podem operar durante anos com 
pouca manutenção necessária.

• Painéis solares mais potentes ao mesmo tempo que seu custo vem decaindo, custos 
operacionais são baixos. Tornando mais economicamente viável.

• Acesso remoto.
• Ajuda a diminuir a procura energética.
Embora o recurso solar seja de grande utilidade, há algumas desvantagens no seu 

uso:
• Variação na produção por fator climático (chuvas, neve), além de que durante a 

noite sem produção alguma.
• Latitudes médias e altas, tendem a ter quedas bruscas de produção no período de 

inverno. 
• Armazenamento menos eficaz quando comparadas por exemplo aos combustíveis 

fósseis e hidrelétrica.
• Rendimento de apenas 25%, apesar deste valor ter vindo a aumentar ao longo dos 

anos. 
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11. CONCLUSÃO

A energia fotovoltaica é uma fonte renovável para consumo em grande abundância, 
porém, infelizmente não está sendo utilizado seu grande potencial energético, propício 
pela radiação solar. Diversas barreiras ainda precisam ser ultrapassadas para que tal energia 
possa expandir-se cada vez mais, entretanto, com o passar dos anos, nota-se um avanço na 
área de energia fotovoltaica, mesmo que não muito considerável mundialmente.

Possivelmente daqui alguns anos, no Brasil e no mundo, com o avanço tecnológico 
e com o desenvolvimento das energias renováveis, esse sistema torne-se uma opção bem 
aplicada, visto que, atualmente o custo dificulta a empregação dessa energia por grande 
parte da população.

Sendo uma energia renovável e com um imenso potencial, o sistema fotovoltaico 
merece ser estudado e pesquisado mais detalhadamente. Desse modo, métodos melhores 
de instalação e fabricação poderão ser gerados. Formas de aproveitar melhor capacidade de 
converter luz solar em energia elétrica poderão ser aperfeiçoadas e possivelmente custos de 
fabricação poderão ser reduzidos. 

Com base nos conceitos e dados analisados consegue-se compreender, em geral, 
que a Energia fotovoltaica tem potencial e caracteristicas de uma energia que tende a crescer 
com o tempo, mas isso só ocorrerá com o auxílio da população mundial, pois o futuro da 
energia solar depende do empenho e da cooperação da humanidade.
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