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O que as empresas estão 
fazendo...

...para contribuir com o 

MEIO AMBIENTE
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...para contribuir com o 

MEIO AMBIENTE

Ações bem elaboradas, visando à preservação 
ambiental, resultam em projetos de sucesso

[Nathalie Gutierres]

N
este século XXI, a sustentabilidade é um dos 
principais temas que estão em pauta no cotidiano 
das empresas dos mais diferentes segmentos. 
Saber de que forma agir para contribuir com 

as três questões que envolvem sustentabilidade (aspectos 
econômicos, ambientais e sociais) exige mais do que uma ideia: 
são necessários planejamento, estudos, análises, e projetos que 
venham a condizer com a necessidade do mercado.

Os pontos relacionados com a presença ou ausência de 
compromisso com os assuntos sustentáveis estão passando a se 
transformar em itens determinantes para os consumidores no 
momento de aquisição de um produto ou serviço. A população, 
de modo geral, está se voltando ao entendimento do assunto e 
já demonstra que, em um futuro próximo, aumentará as vendas 
de produtos ou as contratações de serviços que apresentem um 
programa sustentável. 

As inovações tecnológicas fi zeram o planeta evoluir e 
amadurecer nos mais diferentes aspectos. Entretanto, ao passo 
que mais um projeto é efetivado sem que seus efeitos sejam 
contabilizados, todos nós saímos perdendo. Constantemente 
verifi camos diversos estudos que indicam inúmeras 
problemáticas existentes no mundo atual, tais como o aumento 
no buraco da camada de ozônio, os índices de poluição nas 
grandes cidades causados pela emissão de CO2 dos automóveis 
ou por meio dos processos industriais, os desmatamentos, o 
derramamento de óleo nos oceanos graças a algum processo 
industrial, entre muitos outros. E assim, o que muito se discute é 
“o planeta que deixaremos aos nossos fi lhos”. 

Nesta matéria, o tema trabalhado são as ações das empresas 
na contribuição com o meio ambiente. Para isso, serão contados 13 
cases que foram apresentados na X Conferência Anpei de Inovação 
Tecnológica, ocorrida em abril deste ano, em Curitiba (PR) que 
teve como tema “Cooperação para Inovação Sustentável”. Os cases 
ilustram que uma ação bem elaborada, visando não agredir o meio 
ambiente, resulta em projetos de sucesso. 

Avião movido unicamente por 
energia solar

O Projeto Solar Impulse pretende ter um avião que possa 
decolar e voar autonomamente, dia e noite, movido unicamente 
por energia solar, à volta do mundo sem combustível ou 
poluição. Com vistas a melhorar a qualidade de vida da 
humanidade, o projeto se propõe a escrever as próximas páginas 
da história da aviação com energia solar, na medida em que um 
vôo ao redor do mundo sem combustível ou a poluição está 
em causa, a ambição do projeto Solar Impulse é contribuir no 
mundo da pesquisa e da inovação para a causa das energias 

renováveis. A questão da energia determina todo o projeto, das 
dimensões da estrutura até as restrições de peso extremo. 

Reciclagem de rejeito de óleo de 
fritura é transformado em biodiesel 
e glicerina

Os rejeitos de óleo de fritura estão presentes em todos os 
domicílios. Atualmente, a maior parte destes rejeitos é destinada de 
forma inadequada, causando danos ambientais e econômicos. “O 
óleo usado em nossas casas não pode ser jogado no ralo, mas sim 
guardado e destinado para reciclagem, para que não se transforme 
em um dos maiores poluentes hídricos. Em contato com a água, o 
óleo de cozinha libera gás metano na condição de 21 vezes mais 
agressivo que o carbono”, explica Márcia T. Werle, presidente do 
Conselho Consultivo da Biotechnos.

Com o recolhimento dos rejeitos de óleo de fritura e sua 
transformação em biodiesel e glicerina, busca-se afi ançar a 
sustentabilidade por meio da cooperação e do reaproveitamento 
deste recurso. O projeto pretende através de Cooperativa Mista 
Agropecuária e Economia Solidária Ltda. (Coopersol), fomentada 
pelo órgão público (Prefeitura Municipal de Santa Rosa, por meio da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento), transformar 
o rejeito de óleo de fritura, utilizando o processo da Transesterifi cação 
proposto pela empresa Biotechnos, desmontando uma alternativa 
social, econômica de responsabilidade ambiental. 

“O Biodiesel proveniente desse processo, além de ser 
utilizado como combustível renovável em qualquer motor 
movido a óleo diesel de petróleo, sem a necessidade de 
nenhuma adaptação no motor, pode ser utilizado também 
como líquido desmoldante de concreto e líquido desengraxante. 
Segundo estudos desenvolvidos para a USP de Ribeirão Preto 
(SP), a mistura do biodiesel ao óleo diesel de petróleo a partir 
de 25% reduz em até 60% a emissão de gases poluentes 
causadores do efeito estufa”, completa Márcia.

Motores Diesel Bicombustível 
é alternativa econômica e 
ambientalmente viável aos 
motores diesel 

A Robert Bosch está dedicando seu conhecimento e 
experiência no desenvolvimento de um sistema bicombustível 
para aplicações veiculares rodoviárias para o transporte 
de passageiros e carga, utilizando o estado da arte para o 
desenvolvimento de componentes e software. Este sistema é 
compatível com gás natural (GNV), biometano e etanol, além de 
poder utilizar biodiesel em substituição ao diesel.

Os resultados obtidos mostram um potencial de substituição 
média do óleo diesel em até 90% por gás natural, mantendo a mesma 
potência e características de dirigibilidade do motor diesel original. 
Houve redução de até 10% do consumo específi co de combustível.

Também houve signifi cativa redução de NOx e fumaça 
com o sistema Dual-Fuel Etanol aplicado num motor protótipo 
MWM Sprint 4 cilindros 2.8l Euro III. Foi possível substituir até 
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57% do óleo diesel por etanol, e, apesar do etanol ter um poder 
calorífico 40% inferior ao óleo diesel, o aumento do consumo 
específico de combustível foi inferior a 40%.

A produção de biometano a partir da vinhaça na indústria 
canavieira e utilização como combustível veicular mostram-se 
como um modelo sustentável de agregação de valor na cadeia 
de produção do etanol e neutralização do ciclo de carbono.

A tecnologia diesel bicombustível é uma alternativa 
econômica e ambientalmente viável aos motores diesel, aliando 
alto desempenho com a flexibilidade de combustível, redução 
de emissões e possível neutralidade do ciclo de CO2, quando 
utilizado com biocombustíveis.

Energia Solar Térmica associada às 
Centrais Hidrelétricas

O uso da energia solar térmica vem se mostrando cada vez 
mais prático e competitivo, sinalizando custos totais inferiores à 
alternativa solar-fotovoltaica e permitindo, em sua construção, 
grande utilização de matérias-primas e mão-de-obra disponível 
localmente. O sistema possibilita também um melhor 
rendimento energético total e o acoplamento a outras fontes 
de energia, como PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), para 
operação em períodos sem insolação suficiente.

A infraestrutura já disponível nas PCHs representa a maior 
parte do investimento necessário para prover a capacidade de 
transformação, as linhas de transmissão, o pessoal de operação 
e o mercado para a energia gerada. Essa associação permite, 
assim, obter-se menor custo de implantação e operação para o 
sistema e, ainda, a futura associação a outras formas de energia 
renovável disponíveis localmente, como a biomassa.

Apesar disso, a geração solar térmica ainda apresenta 
desafios relacionados ao alinhamento óptico, à fragilidade dos 
mecanismos de suporte e direcionamento, ao custo e à vida 
útil dos painéis concentradores, além da eficiência geral do 
sistema. A solução se beneficia de anos de investimento no 
desenvolvimento de sistemas de direcionamento robustos e 
simplificados (baseados em alinhamento por rotação de uma 
plataforma flutuante) que permitem o alinhamento permanente 
dos refletores, coletores e plataforma, resultando no que pode 
ser considerado um “sistema com uma única peça móvel”.

São utilizados, também, refletores metálicos e tubos de captação 
de energia solar de alto rendimento, especialmente desenvolvidos para 
essas condições. A capacitação tecnológica da CSEM em materiais 
e sistemas e sua experiência específica em energia solar térmica 
permitem o desenvolvimento de um sistema que endereça a maioria 
dessas questões e é particularmente adaptável ao clima e às condições 
econômicas e ambientais do Brasil.

Novo Lubrificante Sustentável para 
Mancais de Moenda de Usinas de 
Cana-de-Açúcar

Aliadas à demanda por maior desempenho do lubrificante, 
as usinas de cana também têm buscado incorporar no processo 

de moagem lubrificantes que tenham uma toxicidade baixa e 
que tenham grau alimentício para possíveis contatos incidentais 
com a matéria-prima que se tornará um produto final para 
consumo humano, o açúcar. De modo a atender a todas essas 
demandas, uma abordagem tecnológica foi adotada para o 
desenvolvimento de uma nova geração de lubrificantes para 
mancais de moenda e culminou com a criação de um produto 
que atende às características descritas. 

À base de polialquileno glicol (PAG) de alto peso molecular, 
formulado com pacote antioxidantes, e viscosidade ideal 
para utilização em usinas, o novo produto foi desenvolvido 
localmente e faz parte da linha global UCONTM de 
lubrificantes da DOW, atendendo a todos os requisitos do 
FDA (Food and Drug Administration) para o grau NSF H1. O 
novo UCONTM Lubricant SL 17000 proporcionou reduções de 
consumo de lubrificante da ordem de 70% quando comparado 
aos óleos asfálticos amplamente utilizados na indústria. Além 
disso, devido às suas propriedades físicas, o novo produto 
apresentou ótimos níveis de desempenho mecânico com relação 
ao desgaste do equipamento, trazendo potenciais de grandes 
ganhos e benefícios operacionais para a usina.

Madeira Plástica é 100% reciclada e 
100% reciclável

Voltada à produção de madeira plástica, ecologicamente 
correta, para os mercados da indústria de transformação e 
indústria da arquitetura e construção civil, a Madeplast é uma 
empresa brasileira, que colocou no mercado um inovador 
projeto. Seu novo produto é resultante do aproveitamento 
dos resíduos de madeira e do plástico inerentes aos resíduos 
sólidos urbanos e industriais, com vantajosas características 
em relação à madeira orgânica e com preços competitivos 
ao seu custo benefício. O produto tem grande potencial de 
consumo, em substituição à madeira convencional, sendo 
resistente à umidade, a insetos, entre outras vantagens. “A 
ideia da madeira plástica ser sustentável surgiu desde o berço 
do projeto. Seu resultado é uma liga que mistura plástico e 
madeira, com a impermeabilidade do plástico, e também com 
as características da madeira”, explica Guilherme Hoffmann 
Bampi, representante da Madeplast. 

Novas pesquisas foram feitas até chegar à madeira plástica, 
com o foco em definir o processo produtivo; linha de produção; 
concorrência; novos produtos oriundos deste processo; e suas 
aplicações. Foi levada também em consideração, a composição 
e tipo da matéria-prima para aplicar neste processo, avaliação 
granulométrica, umidade e proporções de resíduos da madeira 
com os resíduos de polímero tipo PP, PVC ou PEAD. Desta fase, 
ficou patente que existe um mercado inexplorado demandante 
deste tipo de produto e que estes produtos podem sofrer evoluções 
qualitativas, permitindo uma maior abrangência de aplicações.

A principal inovação está na determinação de um compósito 
cuja quantidade, tipo e granulação da madeira adicionada a 
tipos de polímeros e a agentes compatibilizantes e aditivos, 
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produz resultados em termos de suas características físico-
químicas superiores aos da madeira convencional. O processo 
da Madeplast utiliza resíduos de madeira da indústria 
madeireira ou da poda de árvores, contribuindo para a 
diminuição do passivo ambiental. “O nosso propósito ambiental 
é retirar os resíduos para produzir um produto bonito que vem 
para substituir a madeira. Dessa forma, o nosso produto é 100% 
reciclado e torna-se 100% reciclável”, conclui Bampi. 

Filtros Ecológicos para automóveis 
minimizam uso de matéria-prima e 
geração de descarte de resíduos

A tecnologia dos Eco-Filtros oferece particularmente solução 
econômica para oficinas de manutenção: em vez de substituir 
o filtro de óleo completo do automóvel, somente o elemento 
de filtrante sujo tem que ser renovado. Esta é uma solução 
ecológica que minimiza a utilização de matéria-prima, conserva 
os custos do material e contribui para a minimização da geração 
e descarte de resíduos.

Graças à evolução do plástico de engenharia, aliado às 
modernas ferramentas de design e diversos testes de laboratório, 
conseguiu-se atender com sucesso todas as solicitações, térmicas, 
mecânicas e químicas até então toleradas pelos filtros metálicos 
existentes nas aplicações em questão. Devido ao moderno processo 
de plastificação utilizado pela Mahle, os elementos filtrantes, que 
dispensam o uso de cola e metais na sua fabricação, podem ser 
facilmente removidos e posteriormente incinerados. Desenvolver 
componentes com maior vida útil e eficiência, como é o caso 
dos filtros ecológicos, mostra a preocupação da empresa com 
a causa ambiental, assegurando a minimização da extração da 
matéria-prima utilizada e a diminuição dos resíduos gerados. Do 
desenvolvimento dos Filtros Ecológicos, podem-se destacar as 
características: Redução de até 30% de peso em relação a módulos 
de filtros fabricados em alumínio fundido, contribuindo na redução 
de peso do veículo; substituição somente do elemento filtrante 
assegurando menor custo de manutenção e menor impacto 
ambiental, reduzindo a exploração de recursos não renováveis; 
obtêm-se maiores intervalos de troca quando utilizados 
meios filtrantes sintéticos alternativos; os elementos filtrantes, 
conhecidos como elementos ecológicos, são facilmente 
substituídos, sem derramamento de combustível, e podem ser 
totalmente incinerados.

Reciclador de Óleo de Cozinha é 
inovador, sustentável e interativo 

Principal produto da Reciprátik, empresa pioneira na criação e 
desenvolvimento de produtos voltados para a reciclagem doméstica, o 
Reciclador de Óleo de Cozinha é um utensílio doméstico, produzido 
em material plástico, de tamanho proporcional a uma cafeteira, que 
tem a função de armazenar os resíduos de fritura e utilizá-los como 
insumo a ser transformado em um sabão biodegradável de boa 
qualidade, para a lavagem de louças e roupas. 

Idealizado e desenvolvido para solucionar o problema do 

descarte dos resíduos de óleo nas cozinhas, o Reciclador evoluiu 
rapidamente por possuir características importantes, pois é 
inovador, com seu “estado da técnica” único até o presente, 
sendo garantida a propriedade intelectual através de Patente de 
Invenção sob n° PI 0902762-9, e também depositada no exterior 
nos países membros do PCT (Patent Cooperation Treaty); é 
sustentável, porque evita a emissão de óleo no meio ambiente; 
é útil, pois armazena os resíduos de óleo e o transforma em um 
sabão de boa qualidade; é interativo, porque pode-se produzir 
sabão de várias formas, cores e aromas.

O Reciclador de Óleo de Cozinha se apresenta também em 
uma versão voltada para estabelecimentos comerciais que utilizam 
de frituras no preparo de alimentos, sendo que o modelo possui as 
mesmas funções, porém vem suprir um nicho de mercado que é 
grande consumidor e descartador de óleo vegetal no meio ambiente.

Reciclagem de Poliestireno 
Expandido gera matéria-prima para 
fabricação de diversos produtos 

As peças veiculares chegam à Renault do Brasil embaladas 
em poliestireno expandido, material conhecido como Isopor. 
A cada mês, a montadora gera cerca de quatro toneladas do 
material, e que anteriormente demandavam transporte em 13 
caminhões e também uma disposição adequada e de alto custo. 
Um espaço muito grande em área de armazenagem também 
era praticamente inutilizado dentro da planta de fabricação pela 
grande quantidade de material gerado. 

Como solução, a Renault fez uma parceria com a Plastivida 
que trabalha com o Projeto Repensar, sendo que esta instituição 
indicou a Santa Luzia, uma empresa recicladora de Isopor®, 
localizada em Santa Catarina, que forneceu em comodato à 
Renault do Brasil uma máquina de degasagem. Esta máquina 
realizada um processo térmico que retira o ar do Isopor® e o 
compacta. O material, após ser processado, torna-se matéria-
prima para fabricação de réguas, esquadros, brinquedos, 
rodapés e perfis para obra civil, molduras para quadros e solados 
plásticos para calçados, entre outros produtos. 

O resultado foi a desocupação do espaço na Renault, além 
de economia no transporte – atualmente os resíduos gerados 
em um mês são transportados em apenas um caminhão à Santa 
Luzia, que realiza o processos de reciclagem e aproveitamento 
do material. Com a reciclagem do Isopor®, que vem do 
processo de fabricação, a Renault do Brasil conseguiu reduzir 
o consumo de matéria-prima virgem da empresa Santa Luzia, 
minimizou o impacto ambiental pela disposição de resíduos em 
aterros especiais, economizou em energia elétrica e contribuiu 
para a geração de empregos.  

Desenvolvimento de Novo Solvente 
Sustentável para o Mercado de Tintas 
e Vernizes

Em acordo com a estratégia mundial para lançamento de 
projetos baseados no conceito da Química Verde, que tem 
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como foco obter produtos de alto desempenho a partir de 
fontes renováveis, foi inteiramente desenvolvido no Brasil, 
no Centro de Pesquisas de Paulínia da Rhodia, um novo 
solvente, o Augeo SL 191. 

A antecipação para 2010 da adição de 5% do biocombustível 
ao diesel mineral do petróleo aumentou proporcionalmente a 
quantidade de glicerina gerada. O lançamento de um solvente 
à base de glicerina é a demonstração da atuação da Rhodia na 
busca pelo desenvolvimento da química sustentável.

O AUGEO SL 191 é um solvente de lenta evaporação obtido 
a partir da glicerina que, considerando seu desempenho na 
aplicação, é uma molécula diferenciada por conjugar funções 
químicas diversificadas na mesma estrutura. Essa funcionalidade 
confere características muito particulares e interessantes para a 
solubilização e formação dos filmes com as principais resinas e 
polímeros utilizados no mercado de tintas e revestimentos. Suas 
características permitem redução significativa na quantidade 
utilizada, se comparado aos principais produtos similares 
existentes no mercado.

O Rhodia Augeo SL 191 reúne entre suas propriedades 
principais uma baixa taxa de evaporação e um conjunto 
de parâmetros de solubilidade que possibilitam um bom 
desempenho na solubilização das principais resinas existentes 
no mercado.

Os resultados obtidos permitiram afirmar que a utilização 

do Rhodia Augeo SL 191 contribui positivamente para o 
desempenho de cada camada e, consequentemente, para o bom 
desempenho do processo de pintura global.

Ecocalçado utiliza matérias-primas 
de fontes renováveis ou recicláveis

O Ecocalçado tem o objetivo de propor aos designers 
soluções estéticas e funcionais, ao mesmo tempo em 
que acrescenta na concepção do calçado a questão de 
sustentabilidade. Com o processo de produção que utiliza 
matérias-primas de fontes renováveis ou recicláveis, diminuindo 
ou eliminando a geração de resíduos, o produto cumpre as 
especificações de qualidade e as normas de legislação vigentes, 
conforme Decisión de la Comisión, (2002), que estabelece 
critérios ecológicos revisados para a concessão da etiqueta 
ecológica para calçados, pela União Europeia. 

Valorizando o conceito amplo de design, encontrando 
soluções estéticas e funcionais para os diferentes materiais, 
desenhos e processos envolvidos na concepção do mesmo, 
o Ecocalçado cria um novo paradigma de desenvolvimento, 
onde as questões ambientais e de sustentabilidade ganham 
importância fundamental nas decisões dos designers ao 
desenvolver novos produtos.

Vários conceitos de desenvolvimento sustentável foram 
utilizados na elaboração dos componentes do calçado ecológico 

Evoluindo para uma gestão ambiental adequada com a BS 8555:2003

Hayrton Rodrigues do Prado Filho

A norma BS 8555:2003 é um guia para a implementação 
evolutiva de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) incluindo 
o uso de indicadores de desempenho. A implementação desta 
norma propicia às organizações determinar claramente as eta-
pas de um sistema de Gestão Ambiental, a definição dos pontos 
críticos referentes ao que deve ser implementado e os critérios 
para se atingir isso. Permite também introduzir os indicadores 
de desempenho para medir, avaliar e registrar em relatórios 
cada fase da implementação. Ela é de extrema importância para 
as organizações interessadas na implementação do Sistema de 
Gestão Ambiental no que diz respeito ao reconhecimento e inde-
pendência da verificação das etapas atingidas com sucesso.

Todos sabem da importância de as empresas gerenciarem 
o meio ambiente, pois entre os seus benefícios incluem: a 
diminuição de riscos ambientais e melhora no gerenciamento 
dos recursos energéticos; a redução de custos na melhoria da 
gestão dos processos produtivos; a valorização de imagem da 
corporação; a redução e a prevenção de acidentes ambientais. 
De acordo com o guia BS 8555, as seis fases da implementação 
evolutiva de um SGA podem ser resumidas assim:

FASE 1 – Avaliação Inicial e Planejamento: A avalia-
ção de Gap-Analysis tem como objetivo a determinação do 
status de adequação e conformidade do sistema de gestão da 
organização e aderência aos referenciais a serem adotados: 
às diretrizes de gestão da organização; aos requisitos legais 

aplicáveis; e aos requisitos evolutivos da BS 8555; e aos re-
quisitos normativos da ISO 14001:2004.

FASE 2 – Requisitos Legais: A avaliação dos requisitos 
legais é realizada para que a empresa tenha pleno conheci-
mento da aplicabilidade das exigências legais a seu negócio, 
oriundo das questões federais, estaduais e municipais.

FASE 3 – Objetivos, Metas e Programas: Nesta etapa, 
há a determinação e a adesão a uma Política Ambiental e aos 
objetivos e metas derivadas, implementadas devidamente por 
toda organização.

FASE 4 – Implementação e Operação: Aplicar efetiva-
mente os requisitos levantados nas etapas anteriores, definin-
do claramente a responsabilidade e autoridades, controles e 
suas evidências.

FASE 5 – Avaliação, Auditorias e Análise Crítica do 
SGA: Avaliação da conformidade com requisitos aplicados 
através de auditorias internas, análise crítica gerencial e suas 
ações derivadas.

FASE 6 – Atendimento dos requisitos plenos da ISO 
14001: Esta fase é determinada pela realização de auditorias 
com base no referencial ISO 14001, sendo concluída a sucessão 
de etapas para a recomendação à certificação. A dimensão da 
auditoria será compensada com os dias de auditoria já reali-
zada, representando economia de escala para a empresa que 
adota o programa.

Para comprar a norma clique no link http://www.standar-
dsuk.com/shop/products_view.php?prod=72
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e seu resultado é a inovação no processo de fabricação de 
calçados, através da qualificação e desenvolvimento de 
fornecedores, gerenciamento e planejamento de novos 
produtos, agregando valor não somente para exportação como 
comercialização no mercado interno. A opção por investir em 
processos sustentáveis para fabricação de calçados, além de 
inovar, agrega valor ao produto.

Fibras de poliéster reciclado de 
garrafas Pet compõem Fio Total-Eko 

Devido à sua preocupação e comprometimento com o 
meio ambiente e sustentabilidade, a Universal Indústrias 
Gerais desenvolveu um novo fio que reduz a utilização de 
matérias-primas provenientes de área de cultivo, minimizando 
a degradação de novas áreas, e que utiliza fibras de poliéster 
reciclado provenientes de garrafas pet, reduzindo o consumo 
de matéria-prima fóssil e o passivo ambiental proveniente do 
descarte deste material na natureza. 

Composto em 50% por fibras de algodão reciclado e 50% 
por fibras de poliéster reciclado de garrafas pet, o Total Eko tem 
aumento da eficiência no emprego do material na produção, 
resultando em uma menor utilização de matéria-prima, o que 
evita a degradação de novas áreas para cultivo e diminui a 
utilização de insumos para o plantio do algodão. Além disso, o 
resíduo final do algodão é destinado à compostagem orgânica e 
é utilizado no plantio de mudas de árvores, colaborando com o 
meio ambiente.

Com a utilização de fibras recicladas de garrafas pet é 
reduzida a utilização de combustíveis fósseis e evita-se o passivo 
ecológico do pet, que demora 500 anos para se decompor na 
natureza e, quando descartado incorretamente, pode provocar 
sérios danos à população urbana como enchentes e dengue.

Novas tecnologias de motores elétricos 
para a redução das emissões de CO2

A WEG desenvolveu três novas linhas de produtos, cada 
uma com tecnologia diferente: Linha W22; Linha WMagnet 
e Linha WQuattro. Para cada uma destas linhas, foram 
determinadas as emissões de CO2 devido ao consumo de 
energia elétrica e as emissões diretas devido aos processos de 
fabricação para as fases de fabricação e uso. 

O consumo de energia elétrica para a fase de fabricação foi obtido 
por meio da energia necessária para se processar cada matéria-prima 
utilizada na composição dos motores. As emissões devido ao consumo 
de energia elétrica dependem diretamente da constituição da matriz 
energética do país onde é desenvolvida cada fase do ciclo de vida do 
motor. A conversão do consumo de energia elétrica em quilowatt-
hora para quilograma de CO2 emitido foi feita através dos fatores de 
emissão de cada país analisado, obtidos através da ferramenta de 
cálculo GHG Emissions from Purchased Electricity, Heat or Steam 
fornecida no site do GHG Protocol referentes ao ano de 2005.

Para a obtenção das emissões totais da fase de fabricação, 
foram somadas às emissões devido ao consumo de energia elétrica 
as emissões diretas. Para esta fase, foram consideradas as emissões 
diretas dos processos de fabricação dos motores e as emissões 
dos fornecedores das matérias-primas utilizadas nos motores 
(bobinas de aço elétrico, vergalhões de aços, lingotes de alumínio, 
vergalhões de cobre etc.). Verificou-se com a realização do trabalho 
que a maioria (aproximadamente 99%) das emissões é realizada 
na fase de uso, de forma que a matriz energética do local onde o 
motor é utilizado assume grande importância no total emitido.

Os resultados obtidos com este trabalho mostram o grande 
impacto que o uso de motores elétricos mais eficientes, que 
incorporam tecnologias inovadoras, tem na redução das 
emissões de CO2.

Text Box
Fonte: Banas Qualidade, São Paulo, ano 18, n. 217, p. 32-39, jun. 2010.




