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1. RESUMO 

 

Atualmente no Brasil, a competitividade se tornou algo extremamente relevante para 

os micro e pequenos empresários. Pela existência desse alto grau de 

competitividade, estes empresários buscam o constante aperfeiçoamento dos seus 

processos internos e, neste cenário, por meio de incentivos governamentais e 

também pelo surgimento de um novo tipo de consumidor mais exigente com a 

questão ambiental, nasce a necessidade de conscientização das empresas em 

relação ao meio ambiente e a adoção de ferramentas de gestão ambiental passa a 

ser um valioso instrumento de capacitação e competitividade. Nesse contexto, a 

FHOM, pequena empresa do ramo alimentício, tem como objetivo oferecer produtos 

de qualidade com preços competitivos e possui a política de investir em novas 

tecnologias para melhor atender as necessidades de seus clientes, cada vez mais 

exigentes com a questão ambiental. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

A FHOM é uma empresa de pequeno porte que atua no segmento de torradas e 

salgadinhos (batata chips, especificamente) e possui duas principais linhas de 

produção, a de panificação e a de fritura de batatas que, preocupada com as novas 

tendências do mercado atual, está implementando uma nova linha de produtos 

orgânicos sem glúten, além de iniciar estudos em suas linhas a fim de reaproveitar 

seus resíduos, de modo a criar uma cultura de conscientização ambiental. Desta 

forma, o conceito de Produção mais Limpa foi identificado como principal ferramenta 

a ser adotada a fim de identificar oportunidades voltadas para a otimização do 

processo e melhoria do desempenho ambiental. 

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar o processo de produção de batatas fritas (chips e palha) em uma indústria 

alimentícia de pequeno porte para identificar oportunidades de melhoria de 

desempenho ambiental, pela aplicação dos conceitos de Produção mais Limpa. 



Mapear o processo produtivo da linha de batatas, a fim de identificar os pontos de 

geração de resíduos, emissões, desperdícios e perdas. 

 

Classificar e priorizar as oportunidades identificadas e recomendadas tecnicamente 

de acordo com critérios estabelecidos, relativos a viabilidade de implementação e 

benefícios gerados. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Tipo de Pesquisa: Exploratória 

Método: Estudo de caso (análise qualitativa) 

Limitações do Método escolhido: Não deve ser utilizado com outros objetivos 

além da geração de ideias para testes posteriores. Evidências equivocadas ou 

enviesadas podem influenciar a direção das descobertas e das conclusões e 

necessidade de um novo levantamento de informações para confrontar os dados e 

torná-los mais confiáveis. 

Variáveis da Questão da Pesquisa: Variáveis relacionadas ao desperdício e 

ineficiências na linha de produção, consumo de insumos e produtos e a capacidade 

produtiva. 

Fontes e Procedimentos de Coleta de Dados Primários: Coleta em campo 

Fontes e Procedimentos de Coleta de Dados Secundários: Entrevista e coleta 

em campo 

Procedimento de Análise de Dados: Microsoft Excel, Microsoft Visio e Minitab. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Desenvolvimento do fluxograma detalhado da linha de produção de batatas para 

identificação dos processos envolvidos e das suas respectivas entradas e saídas. 

Desta forma, visualiza-se a geração de resíduos sólidos, efluentes e emissões 

atmosféricas durante o processo. Após a identificação das entradas e saídas 

estudou-se os aspectos e impactos gerados pelas saídas dos processos envolvidos. 



Para cada impacto realizou-se um estudo sobre as oportunidades de melhorias, de 

acordo com os conceitos da Produção mais Limpa, que poderiam ser aplicadas a linha 

de produção em estudo, assim como suas viabilidades técnicas e econômicas. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Classificação de cada impacto ambiental como efluentes líquidos, resíduos sólidos e 

emissões atmosféricas. Após a classificação, mapeou-se cada um dos impactos 

mencionados e suas causas. Os detectados com maior relevância foram a geração 

do amido, a geração das cascas da batata, o consumo de água e as impurezas 

liberadas no ar no processo de fritura. Por meio das causas, utilizou-se de técnica 

específica para gerar uma matriz de impacto ambiental e facilidade de correção do 

impacto. Através desta matriz, criou-se um ranking de implementação das melhorias 

propostas utilizando os conceitos da ferramenta de Produção Mais Limpa. Após 

definição do ranking criou-se cenários de implementação de cada melhoria 

mencionada. 

7. FONTES CONSULTADAS 
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