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RESUMO 

 

 A utilização de produtos a base de solventes orgânicos em um processo de 

pintura automotiva, implica na emissão de grandes quantidades de compostos 

orgânicos voláteis (VOC’s) para o ambiente de trabalho e principalmente para a 

atmosfera. Muitos destes compostos são extremamente tóxicos, nocivos à saúde, 

representando um sério risco aos trabalhadores, quando observado em qualquer 

processo industrial e a saúde do planeta, no caso da emissão destes compostos por 

chaminés, tratados como emissões de substâncias gasosas orgânicas voláteis. Neste 

estudo, as concentrações foram determinadas em forma de compostos orgânicos 

voláteis, relacionados ao Propano, em uma fábrica e montadora de máquinas 

agrícolas e colheitadeiras à agricultura, que utiliza tipos de tintas variados de dois 

importantes fabricantes, BASF e PPG. Valores encontrados foram comparados com 

limites preconizados e normatizados pela RESOLUÇÃO 054/06-SEMA, vigente no 

Estado do Paraná, que controla, caracteriza e limita qualquer tipo de poluente, 

impondo limites e faixas de trabalho. Medidas foram adotadas para adequação dos 

processos de pintura desta fábrica e dentre as principais ações: limpeza dos 

exaustores das linhas de pintura e secagem, balanceamento do sistema de exaustão 

das cabines de pintura e secagem, troca da água das cabines de pintura, estudo da 

eficiência eletromagnética de aplicação das tintas por pistola SPRAY, quantificação 

de borra gerada ao longo do processo de pintura, treinamento da equipe de pintores 

para redução de utilização do solvente para lavagem das pistolas e avaliação de 

implantação de tinta com alto teor de sólidos ao processo. Também foi utilizado neste 

estudo, metodologia de Balanço de Massa para quantificar produção e resíduos 

gerados e comparativamente, técnica F.I.D, para verificar possíveis inconsistências no 

processo de medição pelo método acima. 

 

Palavras chaves: VOC’S, redução da emissão, tinta com alto teor de sólidos, 

Pintura, Carbono Orgânico Volátil. 



 

 

12 

ABSTRACT 

 

The organic solvents use in automotive painting process, implies in great 

amounts of Volatile Organic Compounds (VOC’s) emissions to the environment and 

mainly to the atmosphere. Many of these compounds are extremely toxic, harmful to 

health, representing danger to workers, when observed in any industrial process and 

the environment health, in these compound emission case through chimneys, treated 

as volatile organic compounds emission. In this study, concentrations were determined 

as volatile organic compounds, related to propane, in an agricultural machines and 

harvester automaker plant, which uses many paint types from two manufacturers, 

BASF and PPG. Results were compared to the standard limit values of the Resolution 

054/06-SEMA, in vigor at Paraná State, that controls, catalogue and limits any 

pollutant type, imposing limits and work concentration ranges. Some corrective 

measures were taken to adjust the plant painting process, the most important changes 

were: painting and drying line exhaust cleaning, painting and drying booth exhaust 

system swaying, water change from the painting booth, paint apply electromagnetic 

efficiency study using SPRAY pistol, sludge quantification along the painting process, 

painters team training to reduce the solvent use in the pistols cleaning and high solid 

contents paint evaluation and implant to the process. In this study the Mass Balance 

Methodology was used to quantify the production and the generated residues, and 

comparatively, the F.I.D technique, to verify possible inconsistencies in the measuring 

process of the methodology.  

 

Keywords: VOC’s, emission reduction, high solid contents paint, painting, 

Volatile Organic Carbon. 
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1  Introdução Geral 

Muito se tem discutido sobre impactos causados ao meio ambiente. A 

preocupação já era grande em décadas passadas. Em 1943, duas iniciativas 

ambientais foram ventiladas antes mesmo da primeira guerra mundial. Uma foi a 

conferência internacional para conservação dos recursos naturais e a segunda o 

estabelecimento de uma organização internacional para proteção da natureza. Em 

1946, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura) foi fundada com o objetivo de promover a cooperação internacional na 

educação, ciência e cultura. Algumas iniciativas internacionais puderam ser citadas 

neste período como A Conferência de Paris (França) em 1948, a UNSCUR (United 

Nations Scientif Conference on the Conservation and Utilization of Resources) em 

Nova Iorque em 1949, o lançamento do livro Primavera Silenciosa de Raquel Carson 

em 1962, o encontro promovido na Itália chamado de Clube de Roma em 1968. 

Um dos documentos mais importantes, em termos de repercussão entre os 

cientistas e os governantes foi o Relatório Meadows, conhecido como Relatório do 

Clube de Roma, que propõe crescimento econômico zero e influenciou, de maneira 

decisiva, o debate na conferência de Estocolmo (Clapp e Dauvergne,2005). 

Em 1966, Dr. Aurélio Peccei, top manager da Fiat e Olivetti e diretor da 

Italconsult, manifestou sua preocupação com a economia e o desejo de ter algumas 

respostas, com relação ao crescimento econômico. Recebeu donativos da 

Volkswagen, Ford, Olivetti e outras. Em 1968, constituiu-se o Clube de Roma, 

composto por cientistas, industriais e políticos, que tinha como objetivo discutir e 

analisar os limites do crescimento econômico levando em conta o uso crescente dos 

recursos naturais. Detectaram que os maiores problemas eram: industrialização 

acelerada, rápido crescimento demográfico, escassez de alimentos, esgotamento de 

recursos não renováveis, deterioração do meio ambiente. Tinham uma visão 

ecocentrica e definiam que o grande problema estava na pressão da população sobre 

o meio ambiente. 

No ano de 1972, o grupo de pesquisadores liderado por Dennis L. Meadows 

publicou o estudo intitulado "Os Limites do crescimento". No estudo, fazendo uma 

projeção para cem anos (sem levar em conta o progresso tecnológico e a 

possibilidade de descoberta de novos materiais) apontou-se que, para atingir a 

estabilidade econômica e respeitar a finitude dos recursos naturais é necessário 

congelar o crescimento da população global e do capital industrial. Tal posição 
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significava uma clara rediscussão das velhas teses de Malthus sobre os perigos do 

crescimento da população mundial. A tese do Crescimento Zero era um ataque direto 

às teorias de crescimento econômico contínuo, propaladas pelas teorias econômicas.  

O relatório teve repercussão internacional, como o Dia da Terra, em abril de 

1970, principalmente, no direcionamento do debate caloroso que ocorreu, em 1972, 

na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, conhecida como 

Conferência de Estocolmo (McCarmick, 1989). 

Em abril de 1987, divulgou-se o relatório "Our Common Future" (Nosso Futuro 

Comum). O Relatório Brundtland, como é conhecido, foi resultado do trabalho de uma 

comissão, que teve como presidentes Gro Harlem Brundtland e Mansour Khalid, daí o 

nome do relatório final. A comissão, composta por ONGs e cientistas do mundo 

inteiro, foi criada pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

da Organização das Nações Unidas, em 1983. Seu trabalho durou quatro anos e 

envolveu a realização de discussões no mundo todo. 

O relatório apresenta uma visão complexa das causas dos problemas sócio-

econômicos e ecológicos da sociedade e as inter-relações entre a economia, 

tecnologia, sociedade e política. Chama também atenção para uma nova postura 

ética, caracterizada pela responsabilidade tanto entre as gerações quanto entre os 

membros da sociedade atual. Com a sua publicação dissemina-se o conceito de 

desenvolvimento sustentável, o qual vinha, desde os anos 1970, sendo refinado. O 

conceito de desenvolvimento sustentável mundialmente conhecido é “O 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades” (Dören, 1996).  

Seguindo a recomendação do Relatório de Brundtland, a Assembléia Geral das 

Nações Unidas estabeleceu, em 1989, uma resolução para marcar outra conferência 

internacional, em função das crises ocorridas nos países em desenvolvimento, do 

colapso do bloco leste, da aceleração da globalização econômica. Além disso, nas 

entrelinhas, políticos e governos descobriram a política verde como um tema popular 

(Clapp e Dauvergne, 2005).  

Diante destes fatos, foram programados vários eventos, tais como o Rio-92, no 

Brasil, em 1992, a Rio+5, em Nova Iorque em 1997 e o Rio+10, em Johanesburg, em 

2002. Além destes encontros a ISO (International Standart Organization) lança a Série 

ISO 14000 em 1992 aproximadamente.  
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Mais de 160 governos assinaram a Convenção Marco sobre Mudança 

Climática na Rio-92. O objetivo era: evitar interferências antropogenicas perigosas no 

sistema climático; também foi incluída uma meta para que os países industrializados 

mantivessem suas emissões de gases de efeito estufa nos níveis de 1990. Em 1997 

em Kyoto, Japão, é assinado o Protocolo de Kyoto, um novo componente da 

Convenção, que contém, pela primeira vez, um acordo vinculante que compromete os 

países do Norte a reduzir suas emissões. 

As preocupações econômicas e do meio ambiente nunca estiveram tão 

presentes. A tendência à dicotomia (divisão em dois grupos) entre meio ambiente e 

produção, benefícios e custos tem um efeito adverso no progresso. De fato, há uma 

ampla gama de opções na tomada de decisões, e, para que estas sejam acertadas, é 

necessário certo preparo. Para que aprendamos a tratar e entender os problemas que 

surgirão na tecnologia moderna, especialmente na tecnologia do futuro, é necessário 

que certos princípios básicos sejam aprendidos e praticados (Himmelblau, 1982). 

A intervenção humana não representava uma grande ameaça enquanto a 

população ainda era reduzida e o nível de tecnologia baixo, dando oportunidade para 

a atmosfera acionar seus mecanismos de controle internos e manter a estabilidade 

necessária. As crescentes inovações tecnológicas, a partir da segunda metade do 

século dezoito, intensificaram a produção industrial, altamente dependente das fontes 

primárias de energia fóssil como o carvão, o que ocasionou um nível de poluição do 

ar capaz de comprometer os mecanismos regulatórios da atmosfera (Dorst, 1973).   

Apesar do crescente registro de óbitos relacionados à poluição atmosférica 

aliado às condições meteorológicas, somente a partir do trágico incidente ocorrido em 

Londres, em 1952, com a perda de 4.000 pessoas por bronquite e pneumonia, num 

intervalo de quatro dias, é que a comunidade científica se atentou para a necessidade 

de buscar soluções através de estudos para se prever as condições atmosféricas 

favoráveis à concentração de poluentes (Dorst, 1973).  

Há muitas décadas, observa-se o aumento de fatos e estudos que apontam os 

riscos que processos industrializados e seus produtos gerados podem causar à saúde 

humana e à vida de nosso planeta. Pode-se ainda afirmar que é necessário controlar 

estes tipos de processos, com todas as suas emissões e que é de fundamental 

importância, avaliar os resultados gerados, como os que estão contidos neste 

trabalho, o de monitoramento de substâncias gasosas orgânicas voláteis de uma 

indústria e o de controle de todos os processos similares, que hoje despejam 
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toneladas de solventes em nossa atmosfera, tornando-a cada vez menos propícia 

para a sobrevivência dos seres vivos (Himmelblau, 1982). 

 A principal conseqüência do aumento de emissões na atmosfera é o efeito 

estufa. Entre os anos de 1970 a 2004, houve um aumento de 70% nas emissões 

globais dos gases de efeito estufa. O maior aumento das emissões globais de gases 

de efeito estufa se deu no setor de oferta de energia, aumento de 145% e na 

seqüência, no setor industrial, com o aumento de 65% (IPCC, 2007). Um dos motivos 

para esse aumento é a taxa total de emissão ser maior que a taxa de absorção do 

meio ambiente. O desenvolvimento industrial de um país afeta consideravelmente a 

qualidade do ar. A reversibilidade dessa situação não ocorre até que um nível de 

capital seja atingido e para que isso ocorra, é necessário que seja feito controle das 

emissões e que elas sejam regulamentadas por lei, ou seja, que se torne uma 

obrigatoriedade legal (BAIRD, 2002). 

Há processos onde são utilizadas centenas ou até milhares de litros de 

produtos chamados VOC’s, ou conhecidos como substâncias gasosas orgânicas 

voláteis, e despejados a cada mês de operação. Estes produtos estão contidos 

principalmente nas tintas, com uma composição final variando entre 40 e até 85% 

contabilizados como solventes. Solventes estes, utilizados para melhorar a 

viscosidade e aplicação do produto final; após sua catálise (tinta seca), porém, não 

participam da composição do produto final pintado, são voláteis sensíveis a variações 

de temperatura. 

Neste processo, onde utilizamos pigmentos coloridos, misturados a solventes 

orgânicos, obtemos um produto chamado “tinta”. Este produto foi desenvolvido 

justamente para a proteção de peças, equipamentos, acessórios dando um 

acabamento ao produto fabricado, melhorando seu aspecto visual e trazendo um 

ponto de conservação, pois a tendência a entropia, sem o tratamento final, seria muito 

mais acelerada.  

Com a aplicação deste processo e todas as suas técnicas, utilizando diversos 

produtos químicos para o tratamento da superfície, no plano final da linha de 

montagem, e verificando a quantidade de resíduos sólidos e líquidos gerados, notou-

se a importância e necessidade na realização de estudos de otimização de utilização 

dos insumos e até mesmo, dos resíduos sólidos, líquidos, pastosos e gasosos 

oriundos do processo de Pintura Automotiva (Serber, 2009). 
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Para realização deste estudo foi feita uma avaliação em diversos processos 

semelhantes, a fim de determinar um grau de precisão para os cálculos e compará-los 

com os resultados obtidos, para confirmar a lei de conservação de massa no 

processo, ou uma possível violação da mesma. Os estudos de Balanço de Massa e 

energia também são abordados. Além dessas observações, foram realizados outros 

estudos complementares, a fim de se obter um resultado mais satisfatório ao fim 

deste projeto, englobando todos os insumos e rejeitos oriundos do processo em 

questão. 

Foram utilizadas metodologia de Balanço de Massa e a téncica chamada F.I.D 

para avaliar as emissões de VOC’s. 

A primeira metodologia, tecnicamente chamada de Balanço de Massa, aponta 

justamente um resultado que pode ser satisfatório para a avaliação e otimização do 

uso de insumos de processos industrializados e ainda, nos permite contabilizar 

qualquer tipo de geração de resíduo. Esta metodologia apresenta como principal 

objetivo, a resolução de problemas para todas as operações unitárias, podendo, a 

partir dela, responder sempre, a primeira questão de cada processo: quanto se deve 

utilizar de insumos para processar um produto qualquer. O Balanço de Massa ou 

balanço material é simplesmente uma contabilidade de fluxos e alterações para o 

sistema (Himmelblau, 1982). 

Uma segunda etapa, para verificar se a metodologia está correta, denominada 

por Detector por Ionização de Chama (F.I.D), também foi adotada neste processo, 

podendo nos ajudar a identificar quantitativamente, a concentração em cada ponto 

monitorado e posteriormente, comparar resultados obtidos pelo Balanço de Massa 

realizado, apontando se houve ou não erro nos levantamentos realizados (Alloway e 

Ayres, 1993). 

Na necessidade de processos mais eficientes, com estudos de Balanço de 

Massa e acompanhados de estudos cromatográficos, nota-se grande interferência 

dos insumos do processo de pintura na causa dos efeitos colaterais que vem sendo 

notados em nossa atmosfera. “Aquecimento Global”, “Efeito Estufa”, “Estreitamento 

da Camada de Ozônio”, “Adensamento da Camada de Dióxido de Carbono”, “Smog 

Fotoquímico”, todos estes e muitos outros advindos das emissões de compostos 

voláteis para nossa atmosfera e com grande participação de processos de pintura e 

secagem das indústrias e principalente do setor automotivo. 
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Por conta destes interesses, foram abordadas Leis, Normas, Resoluções, 

Artigos e Portarias, para a adequação dos valores obtidos aos valores limites 

permitidos por lei, tornando cada processo existente, passível de controle, com um 

limite legal de atendimento e com possibilidade comparativa de apontar se é um 

processo que está ou não adequado para as atuais condições atmosféricas exigidas 

por lei. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo o monitoramento e controle da quantidade de 

substâncias gasosas orgânicas volatilizadas e emitidas durante o processo de pintura 

e secagem, na etapa de tratamento de superfícies e comparar duas metodologias 

diferentes para a quantificação desses voláteis. Para isso é abordado todo o ciclo de 

fabricação das máquinas, desde a aplicação dos insumos, até a fase onde se inicia a 

catálise ou secagem, onde ocorre um dos processos mais danosos à nossa 

atmosfera, a emissão de substâncias gasosas orgânicas voláteis. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Estudar as Emissões de Carbonos Orgânicos Voláteis (VOC’s) oriundos de 

processos de pintura e secagem, durante a fabricação de máquinas agrícolas;  

Determinar a concentração de voláteis por método de Balanço de Massa 

teórico mensal para o período de Janeiro de 2006 a Dezembro de 2009. 

Determinar a concentração de voláteis por (F.I.D), com amostragens 

exporádicas para o período de 2006 a 2009; 

Comparar os resultados obtidos pelos métodos e técnicas como o Balanço de 

Massa Teórico e (F.I.D); 

Discutir as principais técnicas para o controle da emissão de substâncias 

gasosas orgânicas (VOC’s), oriundas de um processo de pintura no setor automotivo; 

Avaliar as quantidades de tintas e insumos utilizados, comparando as 

quantidades de máquinas produzidas às suas respectivas emissões atmosféricas. 

Minimizar a geração de resíduos no processo de pintura; 

Otimizar produção adequando todos os seus processos à pintura. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Compostos Orgânicos Voláteis 

Os compostos orgânicos voláteis (VOC’s) são definidos como compostos 

orgânicos de elevada pressão de vapor e são facilmente vaporizados em condições 

de temperatura e pressão ambientes. A maioria dos hidrocarbonetos, incluindo 

orgânicos nitrogenados, clorados e sulfurados são designados como VOC’s. Os 

termos hidrocarbonetos (HC) e VOC’s são geralmente confundidos, sendo que os 

últimos são um subgrupo dos primeiros. Os hidrocarbonetos são geralmente 

derivados do petróleo e são formados exclusivamente por átomos de hidrogênio e 

carbo e o, sendo o metano o gás mais abundante. No grupo dos VOC’s incluem-se os 

alcanos (metano), os alcenos (altamente reativos), os alcinos (raros na atmosfera), os 

aromáticos (derivados do benzeno), os aldeídos e as cetonas. Os restantes VOC’s 

não hidrocarbonetos, apesar de pouco abundantes, apresentam elevada reatividade: 

óxidos de etileno, formaldeído, formol, tetracloreto de carbono, CFC e PCB. (Carlini, 

1988). 

  

2.2 Metodologias para monitoramento de VOC’s 

2.2.1 Detector de Ionização de Chama (FID) 

    É um instrumento utilizado para detectar a presença de hidrocarbonetos, 

mais especificamente hidrocarbonetos (HC) como o metano (CH4), etano (C2H6), 

acetileno (C2H2), hexano (C6H14) e outros compostos contendo carbono, que podem 

estar presentes na amostra medida. O instrumento está conectado a um cromatógrafo 

a gás por um tubo chamado de capilar, e dispõe de uma câmara com uma chama. 

Gases são injetados nesta câmara, enquanto o hidrogênio e o oxigênio são 

adicionados a partir de outra fonte. Um componente de ignição elétrica é usado para 

acender a chama dentro do detector de ionização de chama. A combustão porterior 

de hidrogênio e oxigênio cria uma corrente carregada entre o jato de chama, que 

funciona como um eletrodo e outro eletrodo na câmara.   

Apresenta grande aplicabilidade, alta sensibilidade, estabilidade e uma 

excepcional resposta linear. Os íons são gerados pela combustão de compostos 

orgânicos na chama. Não é uma queima que gere dióxido de carbono e água, mas 

uma ionização propiciada pela alta temperatura da chama de hidrogênio. Um coletor 
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tipo eletrodo cilíndrico colocado a poucos milímetros da parte superior da chama é o 

lugar em que a corrente iônica é medida, através do estabelecimento de um potencial 

entre o setor de formação dos íons e o eletrodo coletor. Pequenos sinais de corrente 

são ampliados e passados para o registrador. A performance do detector é 

influenciada pela adequada mistura de ar e hidrogênio na chama.  

Um detector de ionizacao de chama (FID ou DIC) consiste em uma chama de 

Hidrogênio (H2)/ ar e um prato coletor. O efluente passa da coluna do CG através da 

chama, a qual divide em moléculas orgânicas e produz íons. Estes íons são 

recolhidos em um eletrodo negativo e produzem um sinal elétrico. O FID é 

extremamente sensível com uma faixa dinâmica grande. Sua única desvantagem é 

que destrói a amostra. O FID oferece uma leitura rapida, precisa e continua da 

concentração. 

 

2.3 Efeitos de voláteis nos seres vivos 

Hoje, a maioria das pessoas tem sido exposta a algum tipo de solvente no 

trabalho ou em casa através de tinta fresca. Embora, na última década, os níveis de 

exposição tenham diminuído muito nos países industrializados, o número de 

trabalhadores expostos regularmente a solventes é ainda grande. Na Suécia, cerca 

de 5 – 10 % da população total de trabalhadores é regularmente exposto a solventes, 

o que nos leva a crer que hoje várias dezenas de milhões de trabalhadores são 

expostos a solventes por todo o mundo (Johnson & Nylén, 1995). 

Os efeitos da exposição crônica a solventes ligados à inalação ocupacional ou 

ao abuso intencional destas substâncias incluem várias alterações neurológicas 

periféricas e centrais, alterações psiquiátricas e comportamentais, além de alterações 

metabólicas em diversos órgãos, comumente descritas. Do ponto de vista 

experimental, os estudos animais corroboram as alterações clínicas encontradas no 

homem e mostram a interação dos solventes entre si e com outras substâncias 

(Johnson & Nylén,1995). 

Um exemplo é o tolueno, presente em muitos produtos de uso doméstico e 

industrial e é o principal solvente envolvido no abuso de substâncias e na exposição 

ocupacional. O problema mais grave no estudo de patologias relacionadas ao tolueno 

é que este está geralmente associado, em suas preparações comerciais, a outras 

substâncias. O potencial tóxico do tolueno já foi estudado nos seguintes aspectos: 

parâmetros farmacológicos; características físico-químicas; exposição; estudos 
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clínicos; diagnóstico; pesquisa experimental; tolerância e dependência; efeitos agudos 

e crônicos; neurotoxicidade; teratogenicidade; doenças psiquiátricas; 

carcinogenicidade e tratamento (Carlini, 1988). 

Além do tolueno, tem-se observado a utilização do isocianato. Dentre as 

profissões que estão expostas a estas substâncias químicas, principalmente ao 

isocianato e, também, aos solventes orgânicos, encontram-se os pintores 

automotivos, os quais apresentam risco de desenvolver sérios problemas 

respiratórios.  

No Brasil, em 2005, dos 6.827 casos de intoxicação atribuídos às 

circunstâncias ocupacionais, 2.515 (37%) foram causados por animais peçonhentos, 

1.734 (25%) por agrotóxicos de uso agrícola e 898 (13%) por produtos químicos 

industriais, mostrando que 75% das intoxicações ocupacionais são causadas por 

estes três agentes tóxicos, de acordo com a Sinitox/FioCruz1 (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 1997). 

Também é possível citar a perda auditiva, uma das doenças ocupacionais mais 

predominantes nos Estados Unidos e na maioria dos países industrializados (United 

States Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 1981; 

Ginnold RE, 1979). Nos Estados Unidos estima-se que no mínimo um milhão de 

trabalhadores de fábricas tem sofrido com prejuízos auditivos relacionados com o 

trabalho, e aproximadamente meio milhão destes trabalhadores têm de moderados a 

severos prejuízos auditivos (United States Department of Labor, Occupational Safety 

and Health Administration, 1981). 

Estudos feitos em todo o mundo mostram que a incidência de perdas auditivas 

em trabalhadores é muito grande. O que até pouco tempo havia sido ignorado é que a 

perda auditiva não é causada apenas pelo ruído, mas pode ser causada ou 

potencializada por agentes químicos, como solventes orgânicos ototóxicos, 

                                            

 

1 O Ministério da Saúde implantou em 1980 o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas - SINITOX, vinculado à 

Fundação Oswaldo Cruz, como um sistema de informação de abrangência nacional. Entre as finalidades deste Serviço 

destacam-se a assessoria no fornecimento de informações, divulgação e notificação dos casos de exposição e/ou intoxicação 

pelos vários agentes tóxicos presentes em nosso meio ambiental e a consolidação dos dados de ocorrência de intoxicações em 

nível nacional. O SINITOX é composto por vários Centros de Assistência Toxicológica, que tem a função de assessorar os 

serviços de saúde na identificação e no tratamento dos casos de intoxicações, através de orientações para diagnósticos e 

tratamentos precisos e suporte laboratorial adequado. 
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encontrados nos ambientes de trabalho (United States Department of Labor, 

Occupational Safety and Health Administration, 1981). 

 

2.3.1 Natureza e toxicologia 

 As concentrações de VOC’s na troposfera são influenciadas pela emissão, 

dispersão, deposição e reações fotoquímicas. Tanto fontes biogênicas quanto 

antropogênicas contribuem para a concentração de VOC’s na troposfera. Nas áreas 

rurais predominam as emissões de origem biogênica, enquanto que nas industriais 

predominam emissões de origem antropogênica, oriundas da queima de combustíveis 

fósseis, indústrias químico-petroquímicas, etc. (HANSEN e PALMGREN, 1996).  A 

emissão de VOC’s tem um impacto direto e importante sobre o homem. O risco 

toxicológico principal dos VOC’s é associado pela inalação. Os vapores penetram nas 

vias respiratórias chegando até os alvéolos pulmonares, onde se dissolvem no 

sangue (ALVARES JR.2, 2002 apud SCHIRMER, 2004). 

Além dos efeitos diretamente causados ao homem, os VOC’s também 

produzem efeitos indiretos, afetando consideravelmente o meio ambiente. A 

transferência dos VOC’s presentes no ar para o meio aquático ocasiona uma série de 

problemas. A água potável, por exemplo, é alterada devido à presença destes 

contaminantes, seja em lençóis subterrâneos ou em superfície. Os VOC’s podem 

ainda ser adsorvidos em diferentes superfícies sólidas (argila, lama, etc.) sendo 

dessorvidos em outros meios naturais (SCHIRMER, 2004). 

Quase todos estes VOC’s, ao combinar-se com óxidos de azoto, radiação solar 

e oxigênio, na atmosfera, funcionam como percussores de um conjunto de gases 

agressivos, os chamados “oxidantes fotoquímicos” (GONÇALVES, 2004). Dentre os 

oxidantes fotoquímicos presentes na atmosfera, o ozônio é o que se encontra em 

maior quantidade (70 a 80%). Também são foto-oxidantes o peroxiacetilnitrato (PAN), 

peroxibenzolnitrato (PBN), acroleína, benzopireno, aldeídos, cetonas, etc. (ÁLVARES 

Jr., 2002 apud SCHIRMER, 2004). Gonçalves (2004) ainda acrescenta que os VOC’s 

são poderosos absorventes da radiação infravermelha e importantes geradores de 

CO na troposfera, contribuindo para o efeito estufa e o aumento da temperatura 

global. 
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Sendo assim, torna-se imprescindível o controle da emissão de gases e 

vapores poluentes na atmosfera, pois mesmo lançados no ar, são capazes de alterar 

o ecossistema de maneira global. 

 

2.3.2 Exposição aos solventes - Toxicologia 

A maioria das indústrias emprega os solventes em algum de seus processos de 

fabricação. Fundamentalmente, são utilizados como veículos para aplicar 

determinados produtos, tais como pintura, vernizes, lacas, tintas, adesivos, etc; como 

também em processos de eliminação tais como desengraxantes, agentes de 

extração, etc. A indústria química emprega solventes para realizar determinados 

processos e reações entre substâncias previamente dissolvidas ou suspensas no seu 

interior e algumas vezes são usados como reativos de partida ou como compostos 

intermediários de sínteses químicas (United States Department of Labor, 

Occupational Safety and Health Administration, 1981). 

A seguir são descritos alguns exemplos sobre a utilização de solventes na 

indústria: 

 

 Indústria Alimentícia: extração de azeites e graxas como o ciclohexano e 

o sulfeto de carbono. 

 Indústria Siderúrgica: limpeza e desengraxamento de peças com 

tricloroetileno e cloreto de metileno e a refrigeração em processos de 

corte, com hidrocarbonetos alifáticos. 

 Indústria de Calçados: como solventes de colas e pegas em mistura de 

hexanos. 

 Indústria de Plásticos e Borracha: como solventes de matérias-primas e 

de transformação, por exemplo, dimetilformamida, clorofórmio, acetona, 

etc. 

 Indústria de Madeira: como solventes de lacas e vernizes, como por 

exemplo, a terebentina, tolueno, etc. 

 Indústria Cosmética: como dispersantes de álcool etílico, álcool 

isopropílico, clorofórmio. 

 Indústria Farmacêutica: em síntese de fórmulas. 

 Indústria de Tintas: como diluentes para tolueno, acetatos, cetonas, etc. 
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 Limpeza a seco: como solventes de substâncias orgânicas, como por 

exemplo, o tetracloroetileno. 

 

Os trabalhadores acabam sendo expostos a solventes em seu local de 

trabalho, ao manuseá-lo e ao armazená-lo. Devido à sua volatilidade e ao respirar 

seus vapores, os solventes penetram pelas vias respiratórias e podem chegar até aos 

tecidos e órgãos mais receptivos. 

Se ocorrerem derrames ou respingos, os solventes podem entrar em contato 

com as mãos do trabalhador ou impregnar suas roupas e, assim, penetrar na pele. 

Com a manipulação dos solventes, do material de trabalho, a roupa, etc, produz-se 

gradativa contaminação e gradativa intoxicação, podendo agravar em situações 

críticas. 

 

2.4 Legislação de VOC’s / Odores 

À medida que se conhecem melhor os efeitos da poluição atmosférica na vida 

humana e no meio ambiente, as exigências legais de controle de compostos 

orgânicos tóxicos e odoríferos têm incrementado. O aumento da exigência dos 

regulamentos por entidades municipais, nacionais e internacionais tem levado os 

setores industriais e comerciais a aplicar tecnologias mais rigorosas no tratamento de 

emissões gasosas. 

Os limites de emissão são estabelecidos por agências ambientais, tendo em 

conta o potencial risco à saúde e degradação ambiental que estes poluentes podem 

causar. Nos programas de ação da União Européia (EU) a prevenção da poluição 

atmosférica tem sido apontada como uma das questões mais relevantes no que diz 

respeito ao meio ambiente. Na década de 90, o Comitê Europeu de Normalização 

(CEN) formou uma comissão técnica que desenvolveu um teste padrão para o odor, o 

qual foi liberado no final de 2001, intitulado EN 13.725: “Qualidade do ar - 

Determinação da concentração do odor pela olfatometria dinâmica”. (McGINLEY M.e 

McGINLEY C, 2002). 

A Legislação Federal Brasileira, mediante a Resolução CONAMA 03/90, 

estabelece padrões de qualidade do ar para os poluentes convencionais, tais como: 

partículas totais em suspensão, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, todavia, 

não estabelece padrões de emissão ou limites de emissão de compostos odoríficos 

pelas fontes de emissões ou metodologias para a análise de odores. Entretanto, a 



 

 

25 

Política Nacional do Meio Ambiente considera como poluição todas as atividades que, 

direta ou indiretamente, prejudiquem o bem estar da população. Desta forma, quando 

se necessita de padrões para mensurar o odor, deve-se buscar um entendimento 

entre as partes interessadas ou valer-se de legislações praticadas fora do Brasil 

(Muniz, 2007).  

Em Santa Catarina, o Decreto 14.250 FATMA, 1981 regulamenta dispositivos 

da Lei n° 5.793 de 15 de outubro de 1980, referentes à Proteção e a Melhoria da 

Qualidade Ambiental. Na Subseção III, da Seção III, Capítulo II, que trata dos padrões 

de emissão, encontra-se o Artigo 31, que estabelece que “é proibida a emissão de 

substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis 

fora dos limites da área de propriedade da fonte emissora”. Além disso, a norma 

determina que a constatação das emissões deva ser feita por agentes credenciados e 

baseada em uma lista de substâncias de referência, através de sua comparação no ar 

com o Limite de Percepção de Olfativa (LPO). 

O Decreto 14.250 (FATMA, 1981), prevê o LPO para apenas 53 produtos 

químicos. Este fato está muito aquém da realidade, uma vez que apenas no ano de 

1985 o Registro Internacional de Substâncias Químicas Potencialmente Tóxicas 

(IRTC), fez menção ao registro pelo Chemical Abstracts Service (CAS) de 7 milhões 

de substâncias químicas. Além disso, os LPO dos compostos odorantes 

estabelecidos pela legislação catarinense são similares em gênero e número aos 

tabelados por Leonardos et al.20 (1969), cuja definição não é resultante de uma 

pesquisa experimental. 

No Estado do Paraná, a Resolução nº 041/02 – SEMA (Capítulo I, Artigo 11) 

estabelece que atividades geradoras de substâncias odoríferas, com uma taxa de 

emissão acima de 5.000.000 UO.h-1 (unidades de Odor por hora), deverão promover 

a instalação de equipamento previamente analisado pelo Instituto Ambiental do 

Paraná, visando à captação e remoção do odor. O tipo de equipamento de remoção 

de odor a ser instalado dependerá das condições locais de dispersão, da proximidade 

de áreas habitadas e da quantidade de substâncias odoríferas emitidas, a qual deverá 

ser quantificada por olfatometria e expressa em Unidades de Odor lançadas na 

atmosfera por hora. A eficiência do equipamento de remoção de odor, determinada 

por olfatometria (Norma VDI 3881: Olfactometry, Odour Threshold Determination, Part 

1-4), deve ser no mínimo de 85%, sendo que esta determinação aplica-se a uma fonte 

fixa pontual (chaminé). (Muniz, 2007). 
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3 Pintura  

As indústrias de tintas utilizam um grande número de matérias-primas e produz 

uma elevada gama de produtos em função da grande variedade de 

produtos/superfícies a serem aplicados, forma de aplicação e especificidade de 

desempenho. De modo 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 percentagem da composição, é a maior 

responsável pela obtenção de propriedades importantes tanto nas tintas quanto no 

revestimento. (Duarte e Grauer, 2007). 

A tinta é uma preparação, o que significa que há uma mistura de vários 

insumos na sua produção. As matérias-primas básicas para a produção de quase 

todos os tipos de tintas são constituídas pelas resinas, pigmentos, solventes e 

aditivos.  

 

3.1 Tintas Automotivas 

Existem basicamente três tipos de tintas automotivas: As tintas de poliéster, 

tintas a base de laca de nitrocelulose (conhecidas como Duco) e tintas acrílicas. As 

tintas de poliéster são indicadas para pinturas coloridas e brilhantes, ideal para 

modelismo de carros e motos. As tintas Duco, formam uma camada plástica e 

possuem vários tons. Praticamente todas as cores estão nessa segunda categoria. As 

tintas acrílicas devem ser diluídas em verniz acrílico e não atacam pinturas metálicas 

ou transparências. (Paint Quality Institute, 2009). 

Além disso, existe um terceiro material que é chamado de primer. Ele ajuda a 

aderir tinta ao plástico, uma vez que ela foi feita para aderir em metal e necessita de 

um fixador para grudar em outras superfícies. As tintas duco atacam o plástico (assim 

como alguns solventes), por isso, o uso de primer não é só recomendado, como 

obrigatório. Outra opção para se aderir tinta no plástico são os chamados "promotores 

de aderência". Um composto feito exclusivamente para esta função, servindo como 

base ou podendo ser usado antes do tradicional fundo (de cor cinzenta). (Pieruci, 

2005). 

A diluição da tinta depende do fabricante que a vende. Alguns as vendem já 

com um pouco de solvente, de modo que a quantidade necessária é menor. Outros as 
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vendem quase in-natura, parecendo uma pasta grossa, de modo que é necessário 

muito mais solvente. De qualquer maneira, a quantidade de solvente é bem maior que 

nas tintas próprias para o plastimodelismo. Em geral deve ser uma parte de solvente 

para uma de tinta (em tintas com viscosidade muito baixa) e até três de solvente para 

uma de tinta, em caso de tintas mais grossas. (Paint Quality Institute, 2009). 

Para dissolver as tintas automotivas, recomenda-se usar o diluente apropriado, 

normalmente recomendado para o tipo de tinta a ser usada. Costuma-se usar o 

thinner, que é um solvente (são destinados principalmente à limpeza dos materiais de 

pintura) como diluente, o que merece uma atenção um pouco maior. Tintas acrílicas 

só devem ser dissolvidas em verniz acrílico, caso contrário, pode ocorrer o 

"queimado" da cor, ou decantação do pigmento no fundo. 

Assim como existem as tintas automotivas, existe também o verniz automotivo, 

que tem a mesma função do verniz convencional. A vantagem é que este, sendo 

próprio para o tipo de tinta, não reage com a mesma, causando mudanças de cor ou 

defeitos na pintura tipo enrugamento. Além disso, o verniz automotivo é bem mais 

resistente ao tempo, e não amarela com facilidade. Existem dois tipos de vernizes, o 

pronto para uso que é só diluir e usar, e os chamados "bi-componentes". Este último, 

como o nome diz, é dividido em dois compostos, a tinta e o catalisador, uma espécie 

de "secante". Este é mais forte e merece maior atenção na hora da aplicação além de 

uma experiência maior por parte do plastimodelista. (Paint Quality Institute, 2009), 

(Duarte e Grauer, 2007, 2008 e 2009). 

 

3.2 Resinas 

É um composto orgânico derivado do petróleo, que passa de seu estado líquido 

para o estado sólido, através de um processo químico chamado Polimerização, 

reação química que dá origem aos polímeros, macromoléculas poliméricas ou 

monômeras, essenciais ao processo onde a secagem é um fator primordial ao 

processo de pintura. (Paint Quality Institute, 2009). 

 

3.3 Pigmentos 

Os pigmentos são pós ou partículas bem reduzidas dispersados nas tintas. 

Muitos pigmentos são usados tanto em tintas à base de água como à base de 

solventes.  
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3.3.1 Pigmentos básicos 

São os pigmentos que proporcionam a brancura e as cores; são também as 

principais fontes do poder de cobertura. O dióxido de titânio (TiO2) é o principal 

pigmento branco, apresentando as seguintes características:  

 

 Proporciona uma brancura excepcional ao dispersar a luz. 

 Proporciona brancura e poder de cobertura em tintas foscas e brilhantes, 

tanto úmidas como secas ou reumedecidas. 

 É relativamente caro.  

 

O uso de um extensor (ou carga) correto garante o espaçamento adequado 

das partículas de TiO2 para evitar o acúmulo e a perda do poder de cobertura, 

especialmente em tintas foscas ou acetinadas.  

Em tintas para exterior têm maior tendência à calcinação do que a maioria dos 

pigmentos coloridos.  

 

O pigmento polímero esférico opaco é o segundo pigmento branco mais usado. 

É usado em conjunto com o TiO2 para proporcionar dispersão e espaçamento 

adicionais. Pode ajudar a reduzir o custo de formulação da tinta e aprimorar certos 

aspectos da qualidade da tinta. Pigmentos coloridos proporcionam cor pela absorção 

seletiva da luz. Há dois tipos principais: 

 

 Orgânicos: Incluem os de cores mais brilhantes, alguns dos quais são 

bastante duráveis no uso em exteriores. Exemplos de pigmentos 

orgânicos são o azul ftalo e o amarelo. 

 Inorgânicos: Geralmente não são tão brilhantes quanto às cores 

orgânicas (muitos são descritos como cores terrosas), são os pigmentos 

exteriores mais duráveis. Exemplos de pigmentos inorgânicos são o 

óxido de ferro vermelho, o óxido de ferro marrom e o óxido de ferro 

amarelo.  

 

Os pigmentos coloridos são combinados em dispersões líquidas chamadas 

corantes, que são adicionadas no ponto de venda às bases de pigmentação (mixing 
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machine). Na fábrica, os pigmentos de cor são usados nas formas de pó seco ou 

líquido no preparo de tintas pré-embaladas. (Paint Quality Institute, 2009). 

 

3.3.2 Pigmentos extendedores 

Proporcionam volume a um custo relativamente pequeno. Oferecem um poder 

de cobertura muito menor do que TiO2 e interferem em diversas características, 

incluindo brilho, resistência à abrasão e retenção exterior de cor, entre outras. 

Algumas das cargas usadas mais freqüentemente são: 

 

 Argila: silicatos de alumínio (também chamados de caulim ou argila da 

China) são usados principalmente em pinturas de interiores, mas 

também em algumas pinturas exteriores. Calcinada (aquecida para 

remover a água e criar ligação entre as partículas e o ar), a argila 

proporciona maior poder de cobertura que a maioria das cargas em 

tintas porosas; a argila delaminada aumenta a resistência a manchas. 

 Sílica e silicatos: proporcionam excelente resistência à escovação e à 

abrasão. Muitos deles têm grande durabilidade em pinturas exteriores. 

 Sílica diatomácea: é uma forma de sílica hídrica que consiste em antigos 

organismos unicelulares fossilizados. É usada para controlar o brilho em 

tintas e vernizes. 

 Carbonato de cálcio: também chamado de giz, é um pigmento de uso 

geral, baixo custo e reduzido poder de cobertura, usado tanto em tintas 

para exterior como nas para interior. 

 Talco: silicato de magnésio - é uma carga de uso geral relativamente 

macio usado em tintas para exterior e interior. 

 Óxido de zinco: É um pigmento reativo muito útil por sua resistência a 

mofo (bolor), como inibidor de corrosão e bloqueador de manchas. É 

usado principalmente em fundos e em pinturas exteriores. (Paint Quality 

Institute, 2009). 
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3.4 Dispersantes e Umectantes 

Dentre os principais aditivos utilizados destacamos os agentes dispersantes e 

umectantes, que são os responsáveis pela dispersão dos pigmentos na tinta e 

aumentam a molhabilidade de cargas e pigmentos, facilitando a dispersão. 

O processo de dispersão visa a obtenção de partículas primárias de pigmentos, 

que devido à sua alta energia superficial e condições ambientais, como umidade, 

impurezas e cargas elétricas, não se apresentam isoladamente e sim em 

associações, que podem ser dos tipos agregados ou aglomerados.  

A umectação dos aglomerados de pigmentos é a fase inicial do processo de 

dispersão, no qual o aditivo umectante atua na redução da tensão interfacial entre a 

fase líquida da tinta e a superfície das partículas sólidas. Isso permite que o líquido 

chegue aos interstícios dos aglomerados e acelere sua quebra, que acontece 

essencialmente por meio de forças de cisalhamento. Entretanto, mesmo depois de 

atingido o estado de partículas primárias, essas se atraem mutuamente, resultando na 

formação de floculados de pigmentos que são estruturas semelhantes à dos 

aglomerados. A diferença é que os espaços entre as partículas estão repletos de 

líquido e não de ar como nos aglomerados.  

A estabilização da dispersão é feita por meio do uso de dispersantes, que são 

adsorvidos na superfície das partículas, mantendo-as separadas através de dois 

mecanismos: repulsão eletrostática e/ou impedimento estérico. O impedimento 

estérico ou repulsão estérica ocorre devido à presença física de cadeias poliméricas, 

de modo que as forças de atração são superadas e o sistema é disperso. Esse tipo de 

estabilização é mais comum em sistemas base solvente. Para atender às 

necessidades de um bom processo de dispersão de tintas, são utilizados dispersantes 

e umectantes com tecnologia de ponta, que garantem qualidade total no produto final 

produzido.(Serber, 2009). 

 

3.5 Solventes 

Solventes orgânicos são misturas de substâncias químicas capazes de 

dissolver outros materiais. São compostos lipossolúveis, não solúveis em água e 

muito voláteis, sensíveis a qualquer aumento de temperatura com propriedades 

inflamáveis. 
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4 Características Gerais da Empresa Estudada 

A empresa selecionada para este trabalho está situada em uma das maiores 

áreas industrializadas do Estado do Paraná. Esta região aporta um complexo 

abrangente de grandes montadoras de veículos automotores e seus acessórios e 

apresenta um potencial de exportação de produtos industrializados muito grande para 

todo o mundo. 

Esta empresa, na necessidade de obtenção de certificações para possibilitar 

exportação de seus produtos bem como suas licenças operacionais, implantou em 

todo seu processo produtivo, o gerenciamento de seus efluentes, incluindo suas 

emissões para a atmosfera, obtendo resultados para o requerimento das certificações 

expedidas por cada conselho e entidade fornecedora destes documentos. Teve sua 

área estudada e está classificada na linha automotiva como uma das maiores 

fabricantes e montadoras de máquinas agrícolas, tratores e também veículos de 

passeio para o Brasil. 

A planta, situada na Cidade Industrial de Curitiba que é considerada região 

metropolitana, tem realizado estudos de impacto ambiental e aponta as emissões em 

todo seu processo industrial e vem acumulando bons resultados após enquadramento 

na RESOLUÇÃO 054/06 – SEMA do Estado do Paraná, que aponta os limites em 

seus artigos, para uma adequação a cada tipo de processo industrializado em 

conformidade com a legislação FEDERAL, para todo seu processo produtivo. 

Esta empresa, junto com seu quadro de funcionários, técnicos, engenheiros, 

gerencia e áreas administrativas, contabilizam mais de três mil pessoas trabalhando 

no conceito de conservação dos recursos naturais, têm a preocupação com suas 

emissões (sólidos, líquidos e gases), fazem um trabalho de controle de seus 

efluentes, visando uma melhora gradativa da eficiência de seus processos, agregando 

valores e apontando satisfatórios índices de controle interno que também acarretam 

em uma constante melhora na qualidade de seus produtos. 
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4.1 Descritivo das atividades realizadas 

O trabalho teve início em meados de 2004, onde a empresa mediante contrato 

com um laboratório do Estado de São Paulo realizou o levantamento das principais 

fontes de geração de efluentes, incluindo suas emissões atmosféricas, aplicando 

metodologia do Balanço de Massa Teórico. Porém, ao ser apresentado o plano em 

2004, novas definições de processo foram estabelecidas pela RESOLUÇÃO 041/02-

SEMA - PR, ainda vigente no Estado do Paraná, inviabilizando inclusive o plano para 

atendimento do monitoramento de efluentes gasosos, para o requerimento de 

renovação da Licença de Operação, validada a cada ano de processo desta empresa. 

Por este motivo, a empresa realizou um plano para a adequação dos 

processos com emissões e então, um novo inventário das principais fontes poluidoras 

do processo de fabricação de colheitadeiras, tratores e acessórios. Para isto foi 

necessário, além da avaliação já realizada, refazer todo o levantamento das fontes, 

desenvolverem todo o processo de Balanço de Massa nas três plantas, devido a 

RESOLUÇÃO 054/06 - SEMA, revogando a RESOLUÇÃO 041/02 – SEMA e com a 

nova forma de apresentação das informações obtidas ao órgão ambiental, devendo 

ser apresentadas no formato que a PORTARIA 001/08 – IAP, exige. 
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4.2 Processos com emissões atmosféricas 

A empresa possui três linhas de operação:  

 Linha de Fabricação de Máquinas Agrícolas (Colheitadeiras). 

 Linha de Fabricação de Tratores. 

 Linha de Fabricação de Componentes para Máquinas Agrícolas e 

Tratores. 

  

 Pode ser observado que em cada Linha (Planta) mencionada acima, o 

processo é complexo e demanda várias atividades operacionais nas áreas de corte, 

solda, engraxe, montagem, lavagem, secagem e pintura. Para este trabalho, o 

principal processo a ser contabilizado, é o de Pintura, onde foram realizados estudos 

pertinentes a esta área e apresentados como forma de aprimorar a etapa dentro de 

um processo de fabricação, apontando toda e qualquer melhora ocorrida ao longo do 

período estudado. 

 

4.3 Processo de Pintura 

O processo de pintura da empresa em estudo apresenta, de forma bastante 

sucinta, as etapas que estão abaixo descritas:  

 

 Tratamento de Superfície: limpeza da superfície metálica, e fosfatização 

para receber camada de cataforese. 

 Cataforese: aplicação de tinta através de eletrodeposição catódica 

(fenômeno físico-químico). 

 Estufas de Cura da Cataforese: cura da tinta aplicada por 

eletrodeposição (estufa controlada para garantir a fabricação das 

máquinas por hora de produção). 

 Massas Vedantes: aplicação de massas para garantir a estanqueidade 

das peças. 

 Aplicação Primer: camada de tinta que permite nivelar pequenas 

irregularidades superficiais existentes na tinta eletrodepositada. 

 Estufas de Cura do Primer: permite curar a camada de primer aplicado 

(estufa controlada por velocidade de processo para garantir a fabricação 

das máquinas por hora de produção). 
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 Aplicação de Base Cor: camada de tinta que irá proporcionar o aspecto 

relativo à cor do veículo. 

 Estufa de Pré-cura de tinta: Permite pré-curar a tinta aplicada. 

 

O processo de aplicação de tinta é uma atividade realizada em quatro etapas 

sendo três relacionadas à aplicação de tinta (aplicação manual eletrostática, aplicação 

manual eletrostática corretiva, aplicação por imersão) e uma para a cura parcial da 

tinta já aplicada (em estufa, processo de cura, secagem com volatilização dos 

solventes). 

A cada troca de cor é realizada a limpeza do circuito de tinta e posteriormente a 

purga de tinta dos pulverizadores das máquinas de aplicação. Os tempos de limpeza 

dos sistemas de aplicação de tintas são considerados muito importantes no processo 

de fabricação, pois eles são responsáveis por garantir a qualidade das aplicações de 

tinta realizadas a cada troca de cor. 

 

4.4 Cabine de pintura 

Designa-se cabine de pintura o local, propriamente dito, onde ocorre a 

alocação de maquinário utilizado neste processo. Esse maquinário é operado por 

pessoas capacitadas, com conhecimento no processo de pintura. Nesta etapa, várias 

operações unitárias são empregadas. Em uma cabine de pintura, após a avaliação da 

área e geometria da superfície a ser tratada, utiliza-se uma pistola com fluxo de ar 

longitudinal ao longo de trajetos paralelos ao percurso do objeto a ser pintado.  

Um fluxo de ar é dirigido para dentro do túnel (cabine de pintura) a partir de 

ambas as extremidades de entrada e de saída. Um duto de exaustão para o ar que 

circula longitudinalmente é posicionado entre as extremidades de entrada e de saída. 

Inclui também uma fenda de escape que circunda pelo menos uma parte de área de 

aplicação de pulverização de tinta para remover o ar de exaustão carregado de tinta 

pulverizada excedente. A manutenção do fluxo de ar de escape ao longo do percurso 

dos objetos pintados aumenta o rendimento de transferência de tinta e minimiza a 

contaminação da tinta recuperada a partir do ar de exaustão (Shreve and Brink, 

1977). 

A pintura com pistola está sendo sujeita a pressões crescentes em virtude da 

poluição que provoca com solventes voláteis e sólidos finamente divididos. A 

deposição de sólidos na ponteira da pistola, ligadas a secagem, faz com que ocorra 
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deposição, fechando os orifícios, acarretando em aumento de pressão do processo ou 

até mesmo, a parada do processo para limpeza com solventes orgânicos. A pintura 

eletrostática, em que as gotículas de tinta recebem uma carga elétrica com uma 

polaridade, enquanto o objeto pintado tem uma carga de sinal oposto, reduz 

marcadamente o consumo e leva a um revestimento uniforme. Seu emprego está 

limitado a objetos metálicos em cabines de pintura (Shreve and Brink, 1977). 

4.4.1 Pintura 

As peças produzidas nos Setores de Estamparia e/ou de Solda são 

encaminhadas para a Cabine de Pintura (processo de pintura eletrostática Durr), para 

serem submetidas à aplicação do tratamento de superfície (pintura). 

O tratamento de superfície é iniciado em uma linha anterior a pintura 

comumente chamada de linha de fosfatização. Com a aplicação de um desengraxante 

alcalino (Kinstrip 150) sobre a superfície da peça, em forma de spray, em dois banhos 

distintos, denominados de pré-desengraxe e desengraxe. Ambos os banhos 

trabalham a uma temperatura de aproximadamente 60ºC, obtida pela troca térmica 

promovida por cinco queimadores operados a gás natural. O banho de pré-

desengraxe é descartado e renovado mensalmente. O banho de desengraxe, por sua 

vez, é reposto, adicionando-se 50 kg do produto desengraxante a cada turno. 

Após a operação anterior, as peças passam por um spray de água limpa e pelo 

banho contendo o refinador alcalino (Kinfos 17), ambos operando a temperatura 

ambiente. O banho do refinador é reposto diariamente com 25 kg do produto 

refinador. 

As peças saídas do refinador são submetidas a um banho de fosfato a quente, 

aproximadamente 50°C, obtido pela troca térmica promovida por um queimador 

operando a gás natural. Para o banho do fosfato observou a utilização dos produtos 

Kinfos 510 (fosfato de diácido de zinco, ácido nítrico, fosfato de manganês e de 

níquel) e do Aditivo 205 (nitrito de sódio).  

Após o banho de fosfato, as peças passam pelos banhos de água e de 

passivação. O banho de água ocorre a 85°C e o banho de passivação opera em 

temperatura ambiente, utilizando do Kin Neutralizador 6 NH (produto a base de ácido 

crômico). 

Ao final da linha do tratamento de superfície as peças passam por um banho 

de água deionizada e por uma estufa de secagem. A estufa utiliza 02 queimadores 
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para o insuflamento de ar quente no seu interior, mantendo a temperatura entre 100 e 

130°C. 

Após a limpeza e revisão das peças, estas são encaminhadas para a Cabine 

de Pintura, para serem submetidas ao processo mostrado na Figura 1. A pintura é 

realizada por aplicação com pistola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Processo de pintura – Aplicação de tinta por processo spray 

 

A pintura da linha de Colheitadeiras é realizada em duas cabines distintas. 

Uma realiza a pintura através da imersão das peças em tinta e a outra utiliza a técnica 

de pintura eletrostática com pistola, aplicação por spray. Os principais elementos 

presentes na composição das tintas, diluentes e catalisadores são:  

Xileno, solvente leve de nafta, acetato de etil glicol, acetato de butila, resina acrílica, 

acetato de 1-metil-2-metoxietileno, Butil glicol, 2-dietilaminoetanol, isobutanol, metil 

etil cetoxima, n-butanol, solvente pesado de nafta, acetato de butila, diacetona álcool, 

metil isobutil cetona, diacetona álcool, metil isobutil cetona, acetato de n-pentilo, 

polímero acrílico, Resina éster de epóxi solúvel em água, etil glicol, 2-

dimetilaminoetanol, acrílica solúvel em água, butil glicol, isobutanol, 1-2-4 

trimetilbenzeno, 1-6-diisocianato de hexametileno, acetato de 1-metil-2-metoxietileno, 

acetato de butila, diisocianato de isoforona, etilbenzeno, solvente leve de nafta, 

aguarrás mineral, isobutanol, solvente stoddard, aguarrás mineral, metil etil cetoxima, 

butanol, Éster de epóxi solúvel em água, éster de epóxi, etil glicol, 2-

dimetilaminoetanol, butil glicol, isobutanol. 

Ao término da pintura, as peças são submetidas a uma estufa de secagem e 

polimerização, operando a uma temperatura interna de 100 a 190°C, conforme visto 

na Figura 2 e Figura 3. Esse padrão de aquecimento é promovido pelo insuflamento de 
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ar quente, gerado da queima de gás natural de 3 queimadores específicos sendo dois 

queimadores na entrada, iniciando a cura das peças e após o meio da linha de 

secagem, outro queimador para garantir a cura no tempo demandado pelo processo. 

Convém salientar que a estufa possui, entretanto, 4 queimadores instalados e 

que, no momento dos estudos, somente dois encontravam-se em operação regular. 

Ao término da secagem da tinta, as peças passam por uma cabine de resfriamento 

convencional, para posterior envio as linhas de montagem das colheitadeiras, tratores 

e seus acessórios. 

 

  

 

 

 

 

Figura 2 - Duto de Captação dos Efluentes Gasosos da Estufa de Secagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Visão Geral da Cabine de Secagem de Tinta. 

A Área de Pintura possui uma sala dedicada à preparação das tintas utilizadas 

no processo, denominada de Casa de Tintas. Nesse local são utilizadas operações de 

mistura de diluentes, solventes e catalisadores em vasos misturadores, e suas 

emissões são consideradas como pouco relevantes ao processo. Todas consideradas 

no balanço de massa global. 
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4.4.2 Sistema de coleta e tratamento de gases e vapores 

As cabines de pintura e secagem possuem dutos de captação dos efluentes 

gasosos, conforme mostrado na Figura 4 onde estudos foram realizados para a 

redução dos vapores orgânicos e possível emissão de material particulado em 

suspensão. Neste sistema, os gases seguem para um túnel, ajudando na retenção de 

partículas que possivelmente possam ir para a atmosfera.  

 

 

 

 

 

Figura 4 - Vista dos Dutos da Cabine de Resfriamento 

 

Este túnel, abaixo da cabine de pintura tem a sua limpeza realizada a cada 

trinta dias, retirando-se a borra de tinta e lodo formados, encaminhando-se ao setor 

responsável, dando um destino adequado a cada tipo de geração de resíduo dentro 

da empresa. Esta borra faz parte do efluente gerado e através de laudos de 

quantidade e de composição, foi possível detectar as quantidades de tinta (pigmentos 

e solventes) perdidas durante o processo de aplicação de tinta em peças. 
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5 Materiais e Métodos 

 

O estudo foi retomado, após vários levantamentos e ficou definido que a partir 

de Janeiro de 2006, em todo o processo de fabricação, 33 (trinta e três) pontos 

passíveis de monitoramento seriam avaliados e destes, 25 (vinte e cinco) serião 

fontes de emissão para (VOC’s) possíveis de monitorar por medições físicas (F.I.D) e 

8 (oito) pontos onde as emissões são fugitivas como as operações dos agitadores, 

misturadores, preparadores, máquinas aplicadoras e também locais de utilização 

esporádica, seriam estudados por Balanço de Massa, sendo todos monitorados ao 

longo dos processos de pintura e secagem, a partir da data definida e inclusive, limite, 

para a apresentação de um plano de correção junto ao órgão ambiental do Estado do 

Paraná, no caso de não atenderem os limites legais. 

As linhas de fabricação foram monitoradas para VOC’s por duas métodologias 

e ficou definido que o trabalho foi subdividido em duas etapas, onde a primeira 

levaríamos em consideração todos os pontos, para efeito de balanço de massa, 33 

(trinta e três) pontos e para efeito de monitoramento por F.I.D, uma divisão mais 

pontual para cada etapa de processo, das linhas existestes nesta fábrica. 

 

5.1 Linha de Fabricação de Máquinas Agrícolas 

 

Nesta linha, foram estudadas todas as possibilidades de avaliar fontes de 

emissão, incluindo suas emissões fugitivas, chegando ao seguinte levantamento: 

Linha de montagem, solda, preparo, engraxamento, lavagem e secagem com 

limpeza, pintura, secagem e estocagem de peças. Foram estudadas todas as formas 

e possibilidades para encontrar fontes de emissão atmosférica apontando 12 (doze) 

fontes com potencial e possibilidade de emissão atmosférica, monitoradas em cinco 

períodos diferentes. 

 

5.2 Linha de Fabricação de Tratores e seus componentes 

 

Nesta linha, foram estudadas todas as possibilidades de avaliar fontes de 

emissão, incluindo suas emissões fugitivas, chegando ao seguinte levantamento: 
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Linhas de montagem, solda, preparo, engraxamento, lavagem e secagem com 

limpeza, pintura, secagem e estocagem de peças. Foram estudadas todas as formas 

e possibilidades para encontrar fontes de emissão atmosférica apontando 11 (onze) 

fontes com potencial e possibilidade de emissão atmosférica, monitoradas em cinco 

períodos diferentes.  

 

5.3 Linha de Fabricação de componentes para máquinas agrícolas 

 

Nesta linha, foram estudadas todas as possibilidades de avaliar fontes de 

emissão, incluindo suas emissões fugitivas, chegando ao seguinte levantamento: 

Linha de montagem, solda, preparo, engraxamento, lavagem e secagem com 

limpeza, pintura, secagem e estocagem de peças. Foram estudadas todas as formas 

e possibilidades para encontrar fontes de emissão atmosférica apontando 2 (duas) 

fontes com potencial e possibilidade de emissão atmosférica, monitoradas em cinco 

períodos diferentes. 

 

5.4 Inventário das Medições de VOC’s  

 

Nem todos os 33 pontos foram monitorados todos os semestres, havendo 

variações nos pontos de amostragem. Alguns pontos não foram monitorados devido: 

 

a) A proximidade entre dois pontos localizados em um mesmo processo sob 

mesmas condições, havendo a possibilidade de duplicação do resultado 

obtido para apenas um ponto monitorado, na linha em questão; 

 

b) no início do estudo, não foi monitorada a cabine de retoque de pintura da 

linha de fabricação de tratores e também, colheitadeiras, por suas 

atividades serem classificadas como exporádicas ou até mesmo, sem 

utilização em determinados períodos avaliados; 

 

c) o grande número de chaminés num mesmo processo e mesma linha,  

justificando com uma extrapolação, os resultados obtidos de uma fonte, 
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para todas as outras vizinhas, quando as condições nominais de operação 

eram identicas e comprovadas por plantas de projeto; 

 

d) alto-custos de monitoramento foram também levados em conta para o não 

monitoramento de todas as fontes fixas duplicadas (condutores que 

correspondem ao mesmo ponto de processo em duplicidade). 

 

As definições inventariadas foram mantidas nos anos de 2006 e 2007, porém, 

no ano de 2008, estas considerações foram contestadas pelo órgão ambiental, não 

podendo mais ser utilizadas, fazendo com que o número de medições fosse integral, 

afetando no custo final do monitoramento. Isto também ocorreu devido à 

comprovação após a avaliação de relatórios passados, que a vazão de cada chaminé 

sofria alterações e apresentava grandes diferenças nos resultados obtidos, 

comprovando a real necessidade em monitorar e não tentar um resultado vinculado a 

cálculos e/ou extrapolações mesmo que em intervalos de tempo e datas, muito 

próximos.  

Para o ano de 2009, para tornar o estudo ainda mais detalhado, monitorou-se 

todas as 33 (trinta e três) fontes levantadas no Inventário realizado pela empresa. 

Dessas, 25 (vinte e cinco) foram monitoradas com medições físicas (cromatografia 

gasosa com detector F.I.D), contabilizando o preparo das tintas, sua aplicação 

(pintura e retoque) e secagem, abordando todos os processos com possível emissão 

de VOC’s. 

Por meio do levantamento dos insumos utilizados num processo de pintura 

automotivo, foi possível realizar os cálculos utilizando o método de Balanço de Massa, 

para quantificar em kg/h, kg/mês e kg/ano toda matéria prima e/ou insumos 

relacionados ao processo de pintura juntamente com seus resíduos gerados. 

 Num segundo momento, por meio de uma segunda metodologia, foi possível 

quantificar inclusive os insumos descartados para a atmosfera. Utilizando em altura 

definida, após diversos levantamentos, o equipamento analisador F.I.D, detector por 

ionização de chama, possibilitando quantificar os insumos (solventes orgânicos e 

diluentes) oriundos dos processos de pintura, secagem e cura final, contabilizados 

como Carbono Total. Esta é uma metodologia que determina a concentração pontual 

de carbono orgânico, para efeito comparativo descartando qualquer tipo de erro, 

possibilitanto contestar ou não os levantamentos realizados pelo Balanço de Massa. 
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Após aplicação destes dois métodos ao longo dos anos de 2006 a 2009, foram 

realizados estudo e enquadramento de cada uma das fontes de emissão (chaminés), 

planejando-se e propondo um novo cronograma de automonitoramento para a 

empresa, definindo-se periodicidade do monitoramento e o método mais eficaz para 

cada fonte emissora de poluentes gasosos da planta.  

Por meio deste plano, realizando todos os monitoramentos necessários, 

aventou-se a possibilidade do estudo apresentado nesta dissertação de mestrado. Os 

estudos realizados, não somente foram aplicados para a redução da emissão de 

compostos orgânicos voláteis, mas também para controle do uso excessivo de 

insumos utilizados visando à redução do consumo, melhoria na eficiência de 

aplicação da tinta e principalmente na redução de geração de resíduos de pintura, 

como borra e lodo de tinta em suas emissões fugitivas, os VOC’s que são liberados 

na cabine de aplicação de tintas e durante o processo de secagem. 

Os parâmetros abordados neste processo, para estudo de balanço de massa e 

redução de emissão, foram: 

 

 Tempo de aplicação; 

 ângulo de aplicação; 

 viscosidade da tinta; 

 temperatura da tinta aplicada; 

 leque de aplicação da tinta na pistola; 

 pressão de aplicação da tinta na pistola; 

 forma e direcionamento com que eram feitas as aplicações pelos 

pintores; 

 formato da peça; 

 velocidade de processo; (esteira de apoio das peças com velocidade 

determinada); 

 teor de voláteis na preparação das tintas; 

 catalisadores utilizados para aplicação e secagem; 

 temperatura de secagem das estufas, quando era o caso; 

 teor de sólidos na tinta quando aplicada; 

 condutividade da água das cortinas da cabine de aplicação; 

 tempo de limpeza e troca de água das cabines de aplicação. 
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Estes são os parâmetros abordados, tidos como base fundamental para início 

dos estudos realizados. Foram apontados como vetores problemáticos e de grande 

influência para explicar as altas emissões de VOC’s. O planejamento foi estruturado 

para que cada um dos pontos acima fosse estudado, apontando melhora durante o 

processo de pintura e conseqüentemente, redução nas emissões dos poluentes 

liberados como substâncias gasosas orgânicas voláteis (VOC’s). Isto foi possível 

devido a vários trabalhos correlatos realizados em empresas também do setor 

automotivo. Estudaram-se os mesmos parâmetros mencionados acima, observando 

que é de extrema importância, abordar cada um deles, para um maior controle das 

emissões oriundas de um processo de pintura automotiva. 

O planejamento foi estruturado para que cada um dos pontos acima estudados 

apontasse uma melhora durante o processo de pintura e conseqüentemente, uma 

redução nas emissões dos poluentes liberados durante a aplicação de tinta nas 

peças, os VOC’s. Na linha de produção de colheitadeiras, tratores e acessórios temos 

três cabines de pintura a serem contabilizadas, cada uma com suas emissões 

controladas por sistemas lavadores de gases (cortinas d’água). Nestas três linhas, 

juntamente ao processo de secagem e retoque de pintura, também foram feitas 

medições na saída de cada exaustor (Bennett,2010). 

 

5.5 Balanço de Massa 

 

Foram levantados 08 (oito) pontos para delinear um perfil das emissões tidas 

como fugitivas como, por exemplo, casa de tintas, cabine de retoque de pintura e o 

próprio preparo das tintas. 

Para a realização deste balanço, definiu-se o poluente, não sendo necessário 

existir uma condição típica de operação. Por este motivo, optou-se pelo Balanço de 

Massa para os VOC’s, integrando-se casa de tintas e cabine de retoque de pintura na 

gestão atmosférica da empresa. Para este balanço, a resolução 054/06 – SEMA 

aponta seus limites legais, sendo obrigatório o seu atendimento (Resolução 054/06 - 

SEMA).  
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5.5.1 Balanço de Massa para VOC’s 

A emissão de VOC’s para atmosfera acontece em vários pontos e áreas. Uma 

parte delas são emissões lançadas por tubulações e outras são fugitivas. O 

procedimento de Balanço de Massa contabiliza as quantidades de VOC’s que entram 

em cada uma das fábricas e as que saem em forma de borra para o 

cooprocessamento e em forma de solvente utilizado para reciclagem. A diferença 

entre estes valores, descontado o abatimento por cooprocessamento, é a parcela que 

foi para a atmosfera, mostra a Figura 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Balanço de VOC’s da fabricação de colheitadeiras e tratores 

As tintas, esmaltes, solventes, catalisadores, vernizes, retardadores, redutores 

e primer utilizados no processo de pintura possuem, em média, um teor de VOC’s de 

700,0 g/L na sua composição. A emissão de VOC’s por m² (metro quadrado) foi 

calculada pelo Balanço de Massa com base no consumo médio mensal de tintas, do 

período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009. Também foram levantadas 

quantidades de borra e lodo removidas do processo ao longo do período acima 

citado, para a realização do abatimento por devolução (Wiemes, 2004).  

As informações necessárias ao cálculo da emissão por m² tais como consumo 

de materiais, quantidades de borra e solvente removido e número de chapas 

moldadas e fabricadas foram fornecidas pela empresa, em levantamentos realizados 

exclusivamente para este trabalho. A empresa também utiliza em uma das etapas do 

processo, remoção de VOC’s pelo lodo das cortinas d’água, existentes em cada uma 

das cabines de pintura, onde é possivel recolher as borras de tinta formada e ainda, 

recolher o solvente contaminado que também é encaminhado para um aterro ou para 
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o cooprocessamento. Estas quantidades de VOC’s deixam de ser emitidas para a 

atmosfera, sendo descontadas no Balanço de Massa. 

Para contabilizar essa remoção de VOC’s no Balanço de Massa é necessário 

saber o teor de voláteis no lodo e na borra de tinta. O laboratório Limnobras foi 

contratado para avaliar esses teores, e seus resultados, utilizado nessa metodologia: 

teor de voláteis no lodo: 12,35%; teor de voláteis na borra de tinta: 1,56%; teor de 

voláteis no solvente contaminado: 99,00%.  

No caso do lodo e da borra de tinta, para evitar oscilações pelas variações 

mensais de quantidade de material encaminhado, foi calculada a média mensal de 

remoção para o período inteiro. A quantidade de solvente devolvido foi informada 

separadamente, contabilizando os VOC’s por solventes utilizados também no 

processo de pintura. Logo, tornou-se possível levantar o valor médio mensal para 

todos os insumos utilizados e todos os resíduos gerados, oriundos do processo de 

pintura desta empresa. (Wherrett, 2004). 

O método aplicado para a determinação do teor de VOC’s segue intrução 

normativa do Anexo VIII da Resolução 054/06 - SEMA. A determinação do teor de 

VOC’s foi baseada no teor de material orgânico do laudo descontando-se a parcela de 

óleos e graxas, apresentados pelo laboratório Limnobrás. As equações utilizadas 

nesse método são Equação 1 e Equação 2: 

 

 

                 (VCi * VOCi) +  SOLVj +  RSk 
                              i                                                     j                                   k 

 VE=1000  *   __________________________________________________________ 

                                                  B  S 

Equação 1 – Equação para o Balanço de Massa para VOC’s 

VE = emissão média mensal de substâncias gasosas orgânicas em g/m2 (fator de 
emissão); 
 
VC = emissão em kg /h expresso como carbono total (taxa de emissão); 
Variável i: corresponde ao produto i utilizado para o revestimento, contendo 
substâncias orgânicas; 
 
VCi = volume de produto de revestimento i utilizado por mês em litros. Exemplo: fundo 
(primer), produto de conservação etc; 
 
VOCi = conteúdo de substâncias orgânicas do produto de revestimento i em kg 
substâncias gasosas orgânicas / l  determinado pelo "US Environmental Protection 
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Agency (EPA) Method 24 of Code of Federal Regulations (CFR) Title 40, Appendix A", 
ou pelo método de teste ASTMD3960 ou equivalente; 
 
TOCi = teor de carbono orgânico do produto de revestimento i em kg C/kg de produto; 
 
Variável j: corresponde ao solvente orgânico j utilizado na instalação industrial; 
 
SOLVj = massa de substâncias orgânicas j usado por mês em kg. Exemplo: solvente 
para primer-colorido, para fins de limpeza etc; 
 
TOCj = teor de carbono orgânico do SOLVj em kg C/kg de solvente; 
 
Variável k: corresponde a um processo k de remoção de substâncias orgânicas; 
 
RSk = massa de substâncias orgânicas removido pelo processo k por mês em kg 
Exemplo: substâncias orgânicas efetivamente removido por conversores, por resíduos 
sólidos removidos, por devolução de solventes etc. 
 
TOCk = teor de carbono orgânico de substâncias orgânicas removidos pelo processo 
k em kg de carbono orgânico/kg de solvente; 
 
B = número de veículos pintados em um mês; 
 
S = área superficial total em m2 por veículo, sendo calculada como a superfície 
revestida por eletroforese e na superfície de quaisquer componentes adicionados nas 
diversas fases do processo e revestidos com o mesmo material que o produto em 
causa na instalação. 

 

 

VCi * VOCi* TOCi  + SOLVj * TOCj -  RSk * * TOCk  
                             i                                                         j                                                         k 

 VC= __________________________________________________________________________________________________________ 

                                                       horas trabalhadas por mês 

 

Equação 2 – Equação para o Balanço de Massa para VOC’s expresso como Carbono 

Total 

 

  Conforme é observado na Equação 1 e Equação 2, pode-se apresentar o 

estudo de qualquer processo automotivo, para delinear o perfil de emissão de 

qualquer VOC’s utilizado, e ainda, se utilizada em modelagem matemática, pode 

apresentar como forma de resultado, cálculos para melhorar o processo na aplicação, 

na formação de camada (espessura da aplicação) e na utitilzação do insumo 

contendo VOC’s. As equações foram revisadas em literatura, para que o seu 

resultado apresentasse a realidade de uma indústria automotiva (EPA method 18, 

2008, Adamsons, 1998). 
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5.5.2 Aplicação do método de Balanço de Massa para VOC’s 

Os materiais usados no processo de pintura automotiva contêm VOC’s que são 

liberados para a atmosfera durante o processo. Vários países estão desenvolvendo e 

implementando regulamentações de controle de emissões de VOC’s de fontes 

estacionárias e os métodos utilizados para a medição das emissões de VOC’s são 

parte importante destas regulamentações. Segundo um estudo conduzido pela Ford 

Motor Company, um dos métodos mais comuns é o Método de Balanço de Massa, 

que determina o potencial total de emissão de VOC’s utilizando informações de 

consumo de tinta e a quantidade de VOC’s nas tintas, dados estes obtidos pela 

análise em laboratório ou fornecidos pelos fabricantes dos produtos (Schoff, 2005). 

Por ser uma metodologia que fornece resultados conservativos, países como 

Canadá, México, Venezuela, Reino Unido e Comunidade Européia, estão atualmente 

adotando este método para determinar as emissões de VOC’s nas operações de 

pintura automotiva, principalmente por ser um método mais econômico quando 

comparado com medições experimentais. 

Devido à diversidade das operações de pintura de carrocerias em função do 

volume de produção e variedade de veículos, é recomendado que os limites de VOC’s 

sejam especificados em gramas de VOC’s emitidos por metro quadrado de área de 

cataforese (g/m2). 

Esta escolha se justifica pelo fato da pintura da cataforese ocorrer por imersão 

em um tanque com a tinta e a deposição da mesma se dá por eletrodeposição, 

atingindo toda a área da carroceria (interna, externa e entre chapas), sendo esta 

consideração aplicada conservativamente para os demais setores. 

 

5.5.3 Descrição dos produtos envolvidos no Balanço de Massa de 

VOC’s 

Para delinear um perfil técnico das emissões é necessário conhecer aspectos 

básicos da composição dos produtos utilizados nas diversas etapas do processo 

produtivo, bem como eventuais reações químicas envolvidas, quando essas são 

consideradas de interesse do trabalho. 

Neste processo, a pintura é o tema mais abordado. Para que esta fosse 

possível de ser realizada, foi necessário observar a entrada das matérias primas 

como tintas, solventes, primer e vernizes e registrar seus valores. Todas estas 
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matérias primas forão apontadas de forma a desenvolvermos um balanço onde todos 

estes compostos são convertidos e correlacionados a um único, o Propano, e assim, 

pode-se quantificar o quanto estávamos emitindo para a atmosfera de substâncias 

gasosas orgânicas, que será o principal poluente abordado neste processo, os VOC’s.  

Na Tabela I, são apresentados os insumos utilizados no processo de pintura e 

que foram considerados para a realização do Balanço de Massa, contabilizando o teor 

de VOC’s para cada unidade de volume de cada composto utilizado no processo de 

tratamento e/ou cobertura de superfície. 

 

Tabela I - Insumos considerados no balanço contendo VOC’s 

Insumo categoria 

VOC’s 

[g/L] * 

Gray Primer tinta 390 

White PPG tinta 447 

NH Blue PPG tinta 447 

Dark Gray PPG tinta 447 

Dip Primer Gray tinta 390 

Case Red PPG tinta 447 

NH Yellow PPG tinta 447 

Hardener PPG catalisador 295 

Diluent PPG solvente 860 

Solventes (Hexano + Xileno) solvente 860 

Teor médio de VOC’s nos produtos  Carbono orgânico 700 

* Valores retirados da ficha técnica dos fabricantes (BASF e PPG) 

 

5.5.4 Cálculo da taxa de emissão de VOC’s 

A taxa de emissão representa a quantidade de substâncias gasosas orgâncias 

voláteis que são emitidas por tempo de processo. É a quantidade de solvente medido 

por F.I.D ou balanço de massa, multiplicada pela vazão do condutor/chaminé que a 

está emitindo. O resultado mais comum, kg por hora. Como o analisador de VOC’s 

apresenta seu resultado em carbono orgânico, a taxa de emissão diz respeito apenas 

a parte de carbono do VOC’s, despresando inclusive o hidrogênio e nitrogênio da 

formulação química que é contabilizada quando tratamos de carbono total. Isso é 

prático na hora de comparar os resultados com os padrões legais, também expressos 
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como carbono orgânico. Porém, quando comparado com os insumos de VOC’s, deve 

ser lembrada que a diferença entre VOC’s e carbono orgânico (tipicamente C-org) 

representa entre 50 e 90% da massa de VOC’s (Duarte e Grauer, 2007). 

 

5.5.5 Cálculo do fator de emissão de VOC’s 

O fator de emissão está diretamente ligado à taxa de emissão e é calculado da 

seguinte forma: 

Levantam-se os dados de consumo de tintas, solventes, vernizes utilizados no 

processo e também, outros produtos que contenham VOC’s em sua formulação, 

calculando-se a massa total destes orgânicos. Os resultados podem estar em kg/h ou 

ton/h. 

Levantam-se as informações sobre todas as fontes de recuperação dos 

resíduos de tintas, lodos de filtro, raspas de tinta. Estas informações devem 

referenciar o mesmo período do levantamento dos insumos de processo. Na 

seqüência, encaminham-se amostras destes resíduos gerados para laboratórios, para 

análise química e físico-química, determinando suas composições (orgânicas e 

inorgânicas), porém, apenas serão utilizados neste processo, a parte orgânica, e seus 

resultados podem estar em kg/h ou ton/h. 

Depois de obtidos os devidos resultados destas duas etapas, faz-se o 

abatimento da parte orgânica, que é o objetivo deste trabalho e assim determinamos 

a quantidade real de substâncias gasosas orgânicas que vão para a atmosfera. 

Em paralelo, realizaram-se levantamentos das quantidades de máquinas e 

acessórios produzidos e que são pintados e/ou repintados em caso de algum 

problema, com o auxílio de softwares industriais, para obter o cálculo de área das 

peças que utilizaram os produtos e resíduos gerados acima. A informação virá em 

forma de m² (metro quadrado pintado). Com estas informações, divide-se o resultado 

global de VOC’s (kg/h ou ton/h) por área global e obtêm-se o fator de emissão, a 

quantidade de VOC’s utilizada para cobrir 1m² de superfície.  

Geralmente, o fabricante de tintas rotula esta informação nas embalagens, 

apontando que para aquele determinado volume é possível cobrir certa área de 

superfície, trantado o produto tinta como (parte sólida, pigmentos + parte líquida, 

solventes). Para o cálculo do fator de emissão apenas é considera a parte líquida, os 

solventes, geralmente 50 a 75% da massa total da tinta. 
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5.5.6 Cálculo do fator de correção - Carbono Total para Carbono 

Orgânico. 

O cálculo do balanço de massa, depois de concluído, requer ajustes para 

adequação de resultados, possibilitando compará-lo ao resultado de outros métodos 

ou técnicas disponíveis. Para converter todos os insumos levantados de quilogramas 

por mês, em quilogramas de carbono orgânico por mês, foram utilizadas as fichas 

técnicas (FISPQ’s). O valor do teor orgânico de cada componente existente em uma 

tinta, verniz, solvente, catalizador ou primer, é apresentado neste documento, o que 

possibilita a visualização da quantidade de cada produto, que é passível de 

volatilização, apontando uma imagem do que realmente fica retido em uma peça, 

após sua utilização, possibilitando apresentar o resultado fornecido pelo almoxarifado, 

em quilogramas por mês ou em toneladas por mês para cada insumo, sendo 

convertidos por informações químicas contidas em fichas técnicas, onde é sabido o 

teor de VOC’s para cada substância utilizada durante o processo de pintura e 

secagem levantado no Balanço de Massa. 

O fator de correção é utilizado também para apresentação do resultado final 

pelo método F.I.D. O objetivo é converter os resultados obtidos pelo instrumento que 

monitora carbono orgânico, para apresentar informações quantitativas de carbono 

total, possibilitando comparar com resultados obtidos por outras técnicas e métodos 

existentes. Utilizou-se o gás propano como referência para cálculo de moléculas 

disponíveis de carbono, na vazão de saída de cada chaminé que foi monitorado. A 

molécula de Propano, possui 3 átomos de Carbono (12,011 g/gmol vezes 3 átomos) e 

8 átomos de Hidrogênio (1,0079 g/gmol vezes 8 átomos). 

 Para converter em unidade de fácil compreensão, utilizaram-se as condições 

normais de temperatura e pressão (CNTP). Com este conceito termodinâmico, foi 

possível transformar os elementos contidos na exaustão de cada chaminé 

monitorada, com suas concentrações apresentadas em (ppm), possibilitando também 

a sua conversão para mg/Nm³, pois há vazão de ar no processo e a unidade é 

bastante utilizada e de fácil interpretação para resultados quantitativos e analíticos, 

conforme exemplo abaixo: 

Ex.: C3H8 Nesta molécula de propano temos:  

3 átomos de Carbono (3 * 12,011 g/gmol) 

8 átomos de Hidrogênio (8 * 1,0079 g/gmol) 
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Multiplicando o peso molecular de cada átomo a quantidade de moléculas 

existentes de cada átomo e somando-se as quantidades, isto fornece um peso total 

para um mol desta molécula de 44,096 g/gmol de carbono total. Porém, a 

necessidade de comparação, nos leva a informação de avaliar apenas a quantidade 

de carbono orgânico contido em um mol desta molécula. Logo, retiraram-se todas as 

moléculas que não são o carbono, por exemplo, o hidrogênio, e obteve-se o valor de 

36,033g/gmol de carbono orgânico. 

Ainda, para facilitar os cálculos, para transformar os resultados obtidos por este 

equipamento, apresentado em (ppm), e apresentar em mg/Nm³ de Carbono Orgânico, 

foi necessário realizar o cálculo de conversão nas CNTP, dividindo-se o peso 

molecular de 3 átomos de Carbono por 22,4 litros, dando o resultado de f= 1,607. 

Para comparar com resultados obtidos pelo balanço de massa, utilizaram-se apenas 

os átomos de Carbono existentes na composição da molécula do gás propano. Neste 

caso, tinhamos 3 átomos de carbono que compõem a estrutura de um mol de 

propano. O resultado seria apresentado em (ppm), porém, a partir da CNTP, foi 

possível apresentar este resultado em mg/Nm³, apresentando o fator que converte 

ppm de carbono total para mg/Nm³ de carbono orgânico. 

Com os resultados de balanço de massa, cálculados e convertidos, e com os 

resultados de F.I.D, calculados e convertidos, foi possível determinar a quantidade de 

carbono orgânico de ambas as técnicas, admitindo-se ainda que isto é uma fatia de 

todo carbono orgânico emitido pelo processo de pintura e secagem, pois ainda tem-se 

as emissões fugitivas na entrada e saída de cada etapa do processo e também, toda 

emissão que ocorre durante o tempo de cura, tempo o qual as peças ainda estão 

secando. 

Nesta fase também se deve contabilizar os ensaios de solventes contidos em 

efluentes líquidos, borras de tintas e filtros que estão no processo para melhorar a 

eficiência de abatimento de substâncias gasosas orgânicas, instalados na pintura e 

secagem. Realizando todos estes trabalhos, pode-se admitir que grande parte das 

emissões fosse contabilizada, podendo assim, estimar por tempo, a quantidade de 

carbono emitido para a atmosfera. 

Retornando ao processo de pintura, utilizando os resultados do Balanço de 

Massa, método utilizado para quantificar teoricamente todos os insumos utilizados e 

descartados em forma de carbono orgânico total (ton/mês e ton/ano), foi possível 

comparar resultados obtidos com metodologia F.I.D e cromatografia líquida ou 
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gasosa, que também monitora todo carbono orgânico emitido pelo processo de 

pintura e secagem. 

Determinado o valor de carbono orgânico Total (ton/dia) deste processo por 

Balanço de Massa teórico e determinado o valor de Carbono Orgânico Total (ton/dia) 

deste processo por F.I.D e cromatografia, torna-se possível comparar resultados 

deste processo e saber se este atende aos limites legais impostos pelo fabricante de 

tintas, pelos limites impostos de utilização de insumos da empresa em questão e 

ambos visando ao atendimento aos limites legais permitidos para despejo destes 

efluentes gerados, sejam por ar, terra ou água. 

 

5.6 Detector de Ionização de Chama (F.I.D) 

Como um dos objetivos deste trabalho consistiu na avaliação dos VOC’s e 

foram inventariados 25 (vinte e cinco) pontos passíveis de monitoramento, adotou-se 

a cromatografia para a realização das medições física. As análises foram realizadas 

segundo o princípio de comparação. A concentração desconhecida do gás de 

amostra é comparada com a concentração conhecida do gás de calibração. A 

quantidade medida é convertida em um sinal elétrico por meio do dector de ionização 

de chama (F.I.D). Aqui um campo elétrico é unido a uma chama de hidrogênio puro 

que se queima enquanto é alimentada com ar livre de hidrocarbonetos. Se compostos 

orgânicos forem alimentados a esta chama pelo gás de amostra, uma corrente de 

ionização mensurável é produzida.  

O sinal é proporcional ao número de átomos de carbono que são alimentados à 

chama e que não foram pré-oxidados. Os átomos de carbono pré-oxidados são 

apenas parcialmente registrados. O monóxido de carbono e o dióxido de carbono não 

são registrados. Para estes ensaios, a resolução SEMA 054/06 aponta seus limites 

legais, sendo obrigatório o seu atendimento, para cada ponto monitorado. 
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5.7 Medição de VOC’s por (F.I.D)  

5.7.1 Equipamento utilizado para monitorar VOC’s 

 

Modelo – FID 3006 – SICK MAIHAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Equipamento utilizado para monitorar hidrocarbonetos totais 

O equipamento mostrado na Figura 6, o qual foi utilizado neste trabalho, mede 

VOC’s pelo detector de ionização de chama. As medições são realizadas com 

equipamento de leitura contínua, marca SICK, modelo FID 3006, número de série 

5432, e opera de acordo com as seguintes normas: EN 12619, VDI 3481 e US-EPA 

Método 25A. 

Este equipamento obtém análise instantânea das condições de emissão 

permitindo um acompanhamento temporal das emissões e sua interpretação 

juntamente com os parâmetros de operação. O equipamento tem como referência 

principal aos seus dados gerados o certificado de calibração do gás padrão, que é 

utilizado na calibração do equipamento, a cada nova amostragem realizada. Este se 

encontra sempre em anexo junto ao certificado de qualidade do equipamento. 

As análises de VOC’s são ajustadas a cada início de amostragem, passando 

por uma calibração, onde é injetado ar atmosférico como gás zero e logo após o gás 

padrão a uma concentração de 50 ppm de propano. Nesta etapa, a leitura do 

equipamento é ajustada para os valores de referência, neste caso, off set (0 ppm) e 

set point (50 ppm). No final de cada medição, este procedimento é repetido, porém, 

sem ajustar novamente a concentração medida, senão apenas por fins de controle. 

As medições realizadas são sempre acompanhadas com o monitoramento de vazão 

relativa ao sistema de exaustão em questão. 
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5.7.2 Equipamentos utilizados para monitorar Vazão 

 

 

Figura 7: Equipamentos utilizados para medir a vazão dos gases, a) Amostrador 

isocinético com Pitot eletrônico, b) Anemômetro de hélice. 

 

O Amostrador Gravimétrico de Material Particulado- MODELO SHC 502 – SICK 

MAIHAK, apresentado na Figura 7 a), é equipado com um tubo Pitot eletrônico que 

permite a medição da velocidade dos gases no interior de dutos e chaminés até uma 

temperatura de 600 °C. A velocidade média dos gases junto com a área da seção do 

duto permite calcular a vazão por ele. Este amostrador funciona de acordo com as 

normas EN 13284-1, VDI 2066, ISO 9096, US-EPA Método 17 e NBR 12827 e tem 

sua principal aplicação para: 

 

 Amostragem para medição gravimétrica de concentração de partículas; 

 calibração de sistemas de monitoramento contínuo de material particulado; 

 determinação do perfil de velocidade e temperatura na chaminé. 

 

  No caso de gases frios e pouco agressivos, pode ser utilizado um 

anemômetro, como mostrado na Figura 7 b), equipamento para medir a velocidade dos 

gases na saída dos processos de pintura. 

 

a

) 

b) a) 
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5.7.3 Resoluções e Artigos utilizados 

Após criteriosa avaliação em todas as atividades realizadas por esta empresa, 

apontando os principais e mais problemáticos processos de emissão das três 

fábricas, a seqüência dos trabalhos de emissões que foram realizados, é apresentada 

naTabela II 

Tabela II: Processos monitorados e metodologias empregadas. 

Etapa Processo 
Poluente / método / unidade de 

medida utilizada 

Etapa 01 
Pintura  e Retoque  

Tratores 

VOC’s / F.I.D / mg/Nm³ 

Vazão / Pitot (vazão) / m³/h 

VOC’s / Balanço de Massa / kg/h 

VOC’s / fator emissão / g/m² 

Etapa 02 Pintura Colheitadeiras 

VOC’s / F.I.D / mg/Nm³ 

Vazão / Pitot (vazão) / m³/h 

VOC’s / Balanço de Massa / kg/h 

VOC’s / fator emissão / g/m² 

Etapa 03 Pintura Componentes 

VOC’s / F.I.D / mg/Nm³ 

Vazão / Pitot (vazão) / m³/h 

VOC’s / Balanço de Massa / kg/h 

VOC’s / fator emissão / g/m² 

Etapa 04 Secagem Tratores 

VOC’s / F.I.D / mg/Nm³ 

Vazão / Pitot (vazão) / m³/h 

VOC’s / Balanço de Massa / kg/h 

VOC’s / fator emissão / g/m² 

Etapa 05 Secagem Colheitadeiras 

VOC’s / F.I.D / mg/Nm³ 

Vazão / Pitot (vazão) / m³/h 

VOC’s / Balanço de Massa / kg/h 

VOC’s / fator emissão / g/m² 

Etapa 06 Secagem Componentes 

VOC’s / F.I.D / mg/Nm³ 

Vazão / Pitot (vazão) / m³/h 

VOC’s / Balanço de Massa / kg/h 

VOC’s / fator emissão / g/m² 
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Com relação às emissões de substâncias gasosas orgânicas, o principal 

poluente em questão e um dos mais danosos para nossa atmosfera, foram realizadas 

medições comparativas e ainda com analisador on-line (F.I.D), delineado o perfil das 

emissões dos processos de pintura, retoque e secagem as etapas de fabricação de 

máquinas agrícolas (colheitadeiras e seus componentes) e tratores, em conformidade 

à RESOLUÇÃO 054/06 – SEMA, do Estado do Paraná. 

Para os processos de pintura e todas as etapas que o antecedem, foram 

apresentados os resultados na forma de Balanço de Massa global. Seus insumos 

foram contabilizados e com o apoio de suas respectivas fichas técnicas, convertidos a 

um único insumo chamado de carbono orgânico e comparado com o somatório de 

todos os resultados obtidos de todos os processos monitorados pelo método (F.I.D). 

Os resultados obtidos foram apresentados de forma a atender todas as 

condicionantes apontadas dentro da Licença de Operação desta empresa e que 

seguem instruções e normativas da RESOLUÇÃO 054/06 – SEMA do Estado do 

Paraná. 

Os limites a serem atendidos são apresentados em: 

 

 artigo 24, alínea c, que trata de caminhões, tratores e ônibus, 

considerando o valor de 160 g/m² como referência para esta atividade, 

correspondendo ao fator de emissão deste ramo de atividade com 

avaliação do banco de dados gerados a cada doze meses corridos. 

 

 artigos 23, 25 e 26 serão utilizados para referenciar processos de pintura 

e secagem com limite de até 3kg/h no somatório das fontes de cada 

processo, no caso de medições pontuais ou 150 mg/Nm³ para cada 

fonte existente no processo de pintura e 50 mg/Nm³ para cada fonte 

existente no processo de secagem, todos com periodicidade de 

monitoramento a cada doze meses corridos. 

 

 Artigo 63 - A concentração de substâncias gasosas orgânicas, medida 

através de dutos e chaminés, deve atender os seguintes padrões: 

a) Para uma taxa de emissão no ponto de emissão acima de 3 kg/h de 

carbono total, não deve ultrapassar 150 mg/Nm3 na soma, expresso 

como carbono total. 
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 b) Para a emissão de substâncias gasosas orgânicas Classe I (Anexo II) 

com taxa de emissão na soma acima de 200 g/h: 20 mg/Nm3 na soma, 

expresso como massa de substâncias orgânicas respectivamente. 

 c) Para a emissão de substâncias gasosas orgânicas Classe II (Anexo 

III) com taxa de emissão na soma acima de 1.000 g/h: 100 mg/Nm3 na 

soma, expresso como massa de substâncias orgânicas 

respectivamente. 

 

 Parágrafo Único - Substâncias gasosas orgânicas perigosas não 

mencionadas nos Anexos II e III devem ser neles enquadradas de 

acordo com seu potencial de periculosidade. 

 

 Artigo 64 - Os empreendimentos e atividades, públicos ou privados, que 

abriguem fontes efetiva ou potencialmente poluidoras do ar, deverão 

adotar o automonitoramento ambiental, através de ações e mecanismos 

que evitem, minimizem, controlem e monitorem tais emissões. 

 

 Artigo 65 - As atividades listadas e outras a critério do IAP, de 

empreendimentos classificados como de porte grande e excepcional, 

ficam obrigadas a apresentar, ao Instituto Ambiental do Paraná, mesmo 

quando licenciadas por outro órgão ambiental, para sua aprovação e 

acompanhamento, o Relatório de Automonitoramento de Emissões 

Atmosféricas, baseado em um Programa de Automonitoramento de 

Emissões Atmosféricas. 

 

 Também foram seguidos os artigos 66 a 71 da RESOLUÇÃO 054/06 – 

SEMA para a realização deste trabalho. 
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6 Resultados e discussões 

 

Para cada uma das três linhas de operação da empresa foram estudados, 

avaliados e, após várias etapas de revisão ao longo dos anos de 2006 e 2007, 

apontados quais seriam os processos de maior impacto ao meio ambiente, e que 

deveriam, portanto, serem monitorados para finalmente delinear o melhor perfil de 

emissões desta empresa. 

Para estas atividades, foram realizadas várias reuniões, foram verificadas 

inicialmente mais de 150 (cento e cinqüenta) fontes prováveis e passíveis de 

monitoramento com um custo estimado para o estudo de R$ 280.000,00 (duzentos e 

oitenta mil reais) a cada semestre 2 (duas) vezes a cada ano, num tempo pré-

determinado de quatro anos. O custo foi estimado para o monitoramento de VOC’s 

para as principais fontes de emissão, como processos de pintura, retoque e secagem, 

e também para o monitoramento de gases de combustão em todos os processos que 

estivessem queimando algum tipo de combustível dentro da planta, na mesma 

freqüência de amostragem. 

Com esta base foi possível estimar custos para medições anuais em 33 pontos 

para VOC’s e que, após estudos realizados, detectou-se relevância quanto a purga 

destes gases para a atmosfera, sendo necessário contabilizar no monitoramento, a 

vazão destes gases para cada processo com custos adicionais. Também foram 

levados em consideração, possíveis ajustes em queimadores, estudos para a melhora 

de aplicação de tinta nas linhas de pintura, controles de limpeza no sistema utilizado 

para a pintura, balanceamento das cabines e estufas de pintura, problemas 

operacionais encontrados ao longo do monitoramento e ao longo de quatro anos de 

operação, para adequar todo o sistema monitorado, chegando a um custo aplicado e 

superior em muitas vezes ao valor acima inicialmente projetado. 

 

6.1 Medições 

Abaixo, seguem as tabelas e resumos dos resultados para o monitoramento 

dos processos levantados, agrupados em duas categorias: a medição por Balanço de 

Massa e medições realizadas por detecção de ionização de chama, uma etapa do 

método F.I.D para VOC’s. 
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6.2 Medições de VOC’s dos insumos por Balanço de Massa Teórico 

Na Tabela III, são apresentados os valores de insumos utilizados, contabilizados 

como VOC’s e a quantidade de substâncias gasosas orgânicas calculadas 

teoricamente, após realizar abatimentos de borra de tinta, solventes reciclados e lodo 

de filtros do processo da ETE da fábrica para o ano de 2006. 

Neste período, não foi realizado medição por F.I.D devido aos pontos avaliados 

ainda não estarem bem definidos e não representarem o processo em sua maior 

capacidade. Os dados ficaram indisponíveis para este ano (2006).  

 

Tabela III – Emissões de VOC’s e C-orgânico da empresa em 2006 

Período VOC 

consumido 

em 

produtos 

[t/mês] 

VOC 

consumido 

em solventes 

[t/mês] 

VOC 

devolvido 

[t/mês] 

VOC 

abatido 

[t/mês] 

VOC 

emitido 

pelo 

balanço 

[t/mês] 

C-orgânico 

emitido 

pelas 

medições 

[t/mês] * 

C-orgânico 

convertido 

em VOC 

[t/mês] ** 

Jan-2006 9,74 2,85 6,78 0 5,81 - - 

Fev-2006 6,87 2,47 6,78 0 2,56 - - 

Mar-2006 10,97 3,42 6,78 0 7,61 - - 

Abr-2006 6,59 1,9 6,78 0 1,71 - - 

Mai-2006 7,29 2,85 6,78 0 3,36 - - 

Jun2006 4,2 2,28 6,78 0 -0,3 - - 

Jul-2006 2,85 1,52 6,78 0 -2,41 - - 

Ago-2006 5,66 3,67 6,78 0 2,55 - - 

Set-2006 6,56 1,03 6,78 0 0,81 - - 

Out-2006 6,78 1,19 6,78 0 1,19 - - 

Nov-2006 6,06 0,98 6,78 0 0,26 - - 

Dez-2006 4,51 1,35 6,78 0 -0,92 - - 

2006 VOC emitido em toneladas por ano 23,22 ND ND 

* refere-se aos valores levantados por meio de medições físicas. Neste ano a empresa ainda 

não tinha conhecimento da existência deste processo; 

** refere-se aos valores levantados pelas análises com (F.I.D), convertidos para gás propano 

(1,608 g/gmol). Neste ano a empresa ainda não tinha conhecimento da existência deste processo; 

ND = Não disponível nesta campanha de monitoramento. 
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Na Tabela IV, são apresentados os valores de insumos utilizados, contabilizados 

como VOC’s e a quantidade de substâncias gasosas orgânicas calculadas 

teoricamente, após realizar abatimentos de borra de tinta, solventes reciclados e lodo 

de filtros do processo da ETE da fábrica para o ano de 2007. 

 

Tabela IV – Emissões de VOC’s e C-orgânico da empresa em 2007 

Período VOC 

consumido 

em 

produtos 

[t/mês] 

VOC 

consumido 

em solventes 

[t/mês] 

VOC 

devolvido 

[t/mês] 

VOC 

abatido 

[t/mês] 

VOC 

emitido 

pelo 

balanço 

[t/mês] 

C-orgânico 

emitido 

pelas 

medições 

[t/mês] 

VOC 

emitido 

pela 

medição 

[t/mês] 

Jan-2007 25,1 7,22 8,27 0 24,05 - - 

Fev-2007 9,48 6,86 8,27 0 8,07 - - 

Mar-2007 8,48 0,76 8,27 0 0,97 - - 

Abr-2007 7,61 0,57 8,27 0 -0,09 - - 

Mai-2007 11,12 0,76 8,27 0 3,61 - - 

Jun2007 8,52 0,57 8,27 0 0,82 - - 

Jul-2007 10,26 0,76 8,27 0 2,75 - - 

Ago-2007 11,69 1,14 8,27 0 4,56 - - 

Set-2007 14,338 8,987 6,770 0 16,56 - - 

Out-2007 14,739 10,182 3,013 0 21,91 - - 

Nov-2007 12,801 8,059 2,236 0 18,62 - - 

Dez-2007 13,894 12,306 0 0 26,20 - - 

2007 VOC emitido em toneladas por ano 128,03 83,19 * 133,82 ** 

* refere-se aos valores levantados por meio de medições físicas; 

** refere-se aos valores levantados pelas análises com (F.I.D), convertidos para gás propano 

(1,608 g/gmol). 

 

Para os anos de Janeiro de 2006 a Agosto de 2007, foi observada uma 

inconsistência nos dados levantados para VOC’s devolvidos. Estes são contabilizados 

através do levantamento de borra, lodo e solvente de levagem que é reciclado. Estas 

informações eram coletadas ao término do ano, fazendo com que os resultados, 

quando divididos pela quantidde de meses estudados, apresentassem um erro no 

cálculo, devido às quantidades de máquinas fabricadas oscilarem suas produções de 

acordo com a sazonalidade da agricultura no país, apresentando a quantidade de 

VOC’s emitidos negativos e também abaixo de zero ou quase 100% devolvidos. Isto 
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não é possível em um processo de pintura e secagem, devido as formas de controlem 

utilizarem tintas com alto teor de solventes e utilizarem as piores formas de aplicação 

de tinta, em condições ainda em ajuste de processo. 

A partir do mês de Setembro de 2007, ajustou-se a forma de monitorar estes 

resíduos e pode-se observar o real controle das emissões do processo de fabricação 

de máquinas, tratores e seus componentes, apontando um resultado real e mais 

próximo da realidade destas linhas de pintura e secagem. 

Também se pode observar uma inconsistência nos dados levantados por 

balanço de massa para o ano de 2006 a 2007, quando comparados aos dados 

monitorados por F.I.D. 

Para o ano de 2006, ainda não tinham uma métodologia comparativa, logo, os 

resultados foram apresentados apenas por balanço de massa, não sendo realizado o 

monitoramento por F.I.D e não tendo nenhum comparativo. Já no ano de 2007, a 

métodologia foi adotada e aprovada, porém, o levantamento por F.I.D é apenas uma 

parcela das emissões e se observado na tabela, seu resultado é superior ao resultado 

do balanço de massa total que contabiliza todos os insumos que emprega qualquer 

tipo de VOC’s nesta empresa. 

Isto caracteriza uma falta de organização no levantamento das informações ou 

falta de comunicação dentro da empresa, das áreas que utilizam as matéria-primas 

com as áreas de recebimento, compras e almoxarife, devido ao controle de estoque 

não bater com as quantidades utilizadas e estocadas ao fim do processo de 

monitoramento. 
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Na Tabela V, são apresentados os valores de insumos utilizados, contabilizados 

como VOC’s e a quantidade de substâncias gasosas orgânicas calculadas 

teoricamente, após realizar abatimentos de borra de tinta, solventes reciclados e lodo 

de filtros do processo da ETE da fábrica para o ano de 2008. 

 

Tabela V – Emissões de VOC’s e C-orgânico da empresa em 2008 

Período VOC 

consumido 

em 

produtos 

[t/mês] 

VOC 

consumido 

em solventes 

[t/mês] 

VOC 

devolvido 

[t/mês] 

VOC 

abatido 

[t/mês] 

VOC 

emitido 

pelo 

balanço 

[t/mês] 

C-orgânico 

emitido 

pelas 

medições 

[t/mês] 

VOC 

emitido 

pela 

medição 

[t/mês] 

Jan-2008 20,406 15,209 10,812 0 24,80 - - 

Fev-2008 19,194 20,648 3,306 0 36,54 - - 

Mar-2008 19,481 19,857 6,050 0 33,29 - - 

Abr-2008 18,538 18,851 3,535 0 33,85 - - 

Mai-2008 13,715 12,386 0,054 0 26,05 - - 

Jun-2008 14,886 13,432 14,966 0 13,35 - - 

Jul-2008 17,181 14,090 7,116 0 24,16 - - 

Ago-2008 14,169 15,624 6,347 0 23,45 - - 

Set-2008 15,095 14,955 8,057 0 21,99 - - 

Out-2008 17,554 21,948 0,000 0 39,50 - - 

Nov-2008 12,550 15,895 1,176 0 27,27 - - 

Dez-2008 9,565 11,985 4,779 0 16,77 - - 

2008 VOC emitido em toneladas por ano 321,02 78,33 * 126,00 ** 

* refere-se aos valores levantados por meio de medições físicas; 

** refere-se aos valores levantados pelas análises com (F.I.D), convertidos para gás propano 

(1,608 g/gmol). 

 

Devido aos problemas observados em anos anteriores, alguns ajustes foram 

aplicados e as informações apontaram uma grande melhora no repasse das 

informações de fabricação, consumo, estoque e emissões dos solventes, diluentes, 

tintas e vernizes. Isto caracterizou mais uma falta de organização no levantamento 

das informações ou falta de comunicação dentro da empresa, pois foi possível 

comprovar que os dados anteriores não eram reais, quando comparados aos dados 

levantados no ano de 2008. O resultado final do balanço de massa para este ano, 

apontou um valor quase três vezes maior que o valor monitorado por F.I.D e 



 

 

63 

continuou caracterizando problemas no processo. As emissões monitoradas por F.I.D 

deveriam ser parecidas ou um pouco menor que as levantadas pelo balanço de 

massa teórico. Isto aponta uma grande quantidade emissões fugitivas ao processo, 

acarretando num descontrole total das reais emissões desta empresa. 

 

Na Tabela VI, são apresentados os valores de insumos utilizados, contabilizados 

como VOC’s e a quantidade de substâncias gasosas orgânicas calculadas 

teoricamente, após realizar abatimentos de borra de tinta, solventes reciclados e lodo 

de filtros do processo da ETE da fábrica para o ano de 2009. 

 

Tabela VI – Emissões de VOC’s e C-orgânico da empresa em 2009 

Período VOC 

consumido 

em 

produtos 

[t/mês] 

VOC 

consumido 

em solventes 

[t/mês] 

VOC 

devolvido 

[t/mês] 

VOC 

abatido 

[t/mês] 

VOC 

emitido 

pelo 

balanço 

[t/mês] 

C-orgânico 

emitido 

pelas 

medições 

[t/mês] 

VOC 

emitido 

pela 

medição 

[t/mês] 

Jan-2009 10,378 13,939 4,779 0 19,54 - - 

Fev-2009 7,260 10,398 4,779 0 12,88 - - 

Mar-2009 6,928 9,426 4,779 0 11,58 - - 

Abr-2009 6,626 8,648 4,779 0 10,50 - - 

Mai-2009 4,331 6,484 4,779 0 6,04 - - 

Jun-2009 4,025 3,524 5,085 0 2,464 - - 

Jul-2009 7,198 9,001 5,085 0 11,114 - - 

Ago-2009 8,721 7,574 5,085 0 11,210 - - 

Set-2009 9,699 6,857 5,085 0 11,471 - - 

Out-2009 14,135 9,205 5,085 0 18,255 - - 

Nov-2009 15,065 9,297 5,085 0 19,277 - - 

Dez-2009 19,474 13,621 5,085 0 28,010 - - 

2009 VOC emitido em toneladas por ano 162,341 53,94 * 86,77 ** 

* refere-se aos valores levantados por meio de medições físicas; 

** refere-se aos valores levantados pelas análises com (F.I.D), convertidos para gás propano 

(1,608 g/gmol). 

 

Ao contrário dos anos anteriores, começou-se observar que todo o trabalho 

realizado na empresa, estava surtindo bons resultados e quando se comparou o 

balanço de massa teórico aos resultados por F.I.D, pode-se observar que a forma de 
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tratar as emissões estava indo para um caminho promissor, adequando e correto no 

sentido de monitorar todas as emissões, inclusive, as fugitivas que não tem-se muito 

controle. 

Ainda foi observado alguns levantamentos incorrentos, como borra e solventes 

sendo retirados uma vez a cada seis meses, acarretando em informações 

inadequadas, apontando um desconto da parcela da emissão de cada mês, sendo 

transportado para outro mês, que as vezes não produziu tanto, mas teve um 

abatimento próximo ao mês que a produção superou todos os meses restantes e não 

respeitando a sazonalidade da agricultura, fator responsável pela possibilidade de 

calcular corretamente todo o processo de emissão de uma industria que fabrica 

máquinas agrícolas e todos os seus componentes. 

 

6.3 Medições de VOC’s por (F.I.D) 

Os ensaios de VOC’s foram realizados nos processos de pintura e secagem de 

pintura, iniciados no segundo semestre de 2006, validados para o ano de 2007, até o 

segundo semestre de 2009, sendo o tempo de análise, para cada ponto, de 

aproximadamente 15 minutos e conforme está apresentado na Tabela VII a Tabela XV. 

 

6.3.1 Linha de Fabricação de Máquinas Agrícolas - Colheitadeiras 

 

Nesta linha, foram estudadas todas as possibilidades de avaliar fontes de 

emissão, incluindo suas emissões fugitivas. Foram realizadas medições nos 

processos de pintura manual, retoque e secagem, sendo o tempo de análise, para 

cada ponto, de aproximadamente 15 minutos, referenciando 22 dias de trabalho a 

cada mês num total de 8,8 horas de trabalho por dia, com medições das emissões 

para a atmosfera, obtidas na saída das chaminés de cada processo de fabricação, 

para a pintura, retoque e secagem, chegando aos seguintes resultados: 
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Tabela VII - Resultados e medições de substâncias gasosas orgânicas linha 

colheitadeiras.  

Processo/ 

Pontos de amostragem 

Data da 

amostragem 

Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Substâncias 

gasosas 

orgânicas 

(mg/Nm3) 

Taxa de 

emissão 

(kg/h) 

Início 
Términ

o 
como C-orgânico 

Cab. Pintura imersão COL13 21/12/07 11:08 11:23 0,14 0,00 

Cab. Pintura imersão COL14 21/12/07 13:29 13:44 28,01 0,42 

Cab. Pintura Spray COL15 21/12/07 13:03 13:18 239,84 6,84 

Cab. Pintura Spray COL16 21/12/07 19:20 19:35 421,97 13,49 

Cab. Pintura Spray COL17 21/12/07 14:41 14:56 276,52 1,14 

Estufa de Secagem COL Prata 21/12/07 13:57 14:12 40,50 0,9 

Estufa de Secagem COL26 21/12/07 15:42 15:57 90,19 0,06 

Estufa de Secagem COL27 21/12/07 13:19 13:34 64,35 0,05 

Estufa de Secagem COL28 21/12/07 14:08 14:23 87,61 0,32 

2007 VOC emitidos em toneladas por ano 23,22 

 

A legislação permite para processo de pintura, a concentração em cada 

chaminé, 150mg/Nm³ e a soma das taxas de um mesmo processo, deve ser inferior a 

3,0 kg/h de VOC’s emitidos para a atmosfera. 

A legislação permite para processo de secagem de pintura, a concentração em 

cada chaminé, 50mg/Nm³ e a soma das taxas de um mesmo processo, deve ser 

inferior a 3,0 kg/h de VOC’s emitidos para a atmosfera. 

Nesta tabela, as cinco primeiras linhas, apresentam os resultados da cabine de 

pintura. As duas primeiras, são referentes a pintura por imerssão e atendem a 

legislação, porém, as três próximas linhas não atendem, trazendo um problema para 

esta empresa, acarretando na necessidade de um plano de ajuste para suas 

emissões. 

As próximas linhas apresentam o resultado da cabine de secagem. O primeiro 

ponto atende na concentração permitida, porém, os demais, acima do permitido. Mas 
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tratando-se da taxa, na soma, não chegam próximo do limite de emissão permitido, 

não sendo necesário nenhuma ação corretiva para esta campanha de monitoramento. 

Tabela VIII - Resultados e medições de substâncias gasosas orgânicas linha 

colheitadeiras.  

Processo/ 

Pontos de amostragem 

Data da 

amostragem 

Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Substâncias 

gasosas 

orgânicas 

(mg/Nm3) 

Taxa de 

emissão 

(kg/h) 

Início Término como C-orgânico 

Cab. Pintura imersão COL13 15/09/08 18:10 18:25 6,64 0,02 

Cab. Pintura imersão COL14 25/07/08 11:10 11:24 32,56 0,31 

Cab. Pintura Spray COL15 25/07/08 08:42 08:57 67,98 2,10 

Cab. Pintura Spray COL16 15/09/08 16:43 16:58 106,57 2,81 

Cab. Pintura Spray COL17 15/09/08 17:13 17:26 144,53 3,63 

Estufa de Secagem COL Prata 24/07/08 15:24 15:37 12,63 0,25 

Estufa de Secagem COL26 24/07/08 15:08 15:23 81,10 0,07 

Estufa de Secagem COL27 24/07/08 14:25 14:41 72,58 0,03 

Estufa de Secagem COL28 24/07/08 16:15 16:29 122,32 0,40 

2008 VOC emitidos em toneladas por ano 22,35 

 

Nesta tabela, as cinco primeiras linhas, apresentam os resultados da cabine de 

pintura. As duas primeiras são referentes à pintura por imerssão e atendem a 

legislação, as três próximas linhas da tabela, após vários ajustes no processo de 

pintura, atendem na concentração, não atendem na taxa global, porém, não há 

necessidade do atendimento simultâneo, na concentração por chaminé e na taxa para 

todas as chaminés do processo em questão. Processo atende a legislação vigente.  

As próximas linhas apresentam o resultado da cabine de secagem. O primeiro 

ponto atende na concentração permitida, porém, os demais, acima do permitido. Mas 

tratando-se da taxa, na soma, não chegam próximo do limite de emissão permitido, 

não sendo necesário nenhuma ação corretiva para esta campanha de monitoramento. 
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Tabela IX - Resultados e medições de substâncias gasosas orgânicas linha 

colheitadeiras. 

Processo/ 

Pontos de amostragem 

Data da 

amostragem 

Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Substâncias 

gasosas 

orgânicas 

(mg/Nm3) 

Taxa de 

emissão 

(kg/h) 

Início Término como C-orgânico 

Cab. Pintura imersão COL13 ND - - - - 

Cab. Pintura imersão COL14 ND - - - - 

Cab. Pintura Spray COL_IN 30/06/09 11:25 11:39 4,84 0,01 

Cab. Pintura Spray COL15 30/06/09 11:44 11:56 45,70 1,65 

Cab. Pintura Spray COL16 30/06/09 13:30 13:49 42,09 1,29 

Cab. Pintura Spray COL17 30/06/09 13:49 14:15 129,49 3,05 

Cab. Pintura Spray  COL_OUT 30/06/09 14:19 14:37 18,20 0,06 

Estufa de Secagem COL Prata 29/06/09 15:12 15:26 6,12 0,08 

Estufa de Secagem COL26 29/06/09 14:54 15:11 16,86 0,01 

Estufa de Secagem COL27 29/06/09 15:59 16:16 21,28 0,01 

Estufa de Secagem COL28 29/06/09 16:39 16:51 115,40 0,25 

2009 VOC emitidos em toneladas por ano 53,94 

ND = Não disponível nesta campanha de monitoramento. 

 

Nesta tabela, as sete primeiras linhas, apresentam os resultados da cabine de 

pintura. As duas primeiras, são referentes a pintura por imerssão que foi desativada 

devido ao controle de processo não aprovar questões da qualidade e das emissõs 

fugitivas. As cinco próximas linhas da tabela, após vários ajustes no processo de 

pintura, atendem na concentração, não atendem na taxa global, porém, não há 

necessidade do atendimento simultâneo, na concentração por chaminé e na taxa para 

todas as chaminés do processo em questão. Processo atende a legislação vigente.  

As próximas linhas apresentam o resultado da cabine de secagem. Os três 

primeiros pontos atendem na concentração permitida, porém, os demais, acima do 

permitido. Mas tratando-se da taxa, na soma, não chegam próximo do limite de 

emissão permitido, não sendo necesário nenhuma ação corretiva para esta campanha 

de monitoramento. 
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6.3.2 Linha de Fabricação - Tratores 

 

Nesta linha, foram estudadas todas as possibilidades de avaliar fontes de 

emissão, incluindo suas emissões fugitivas. Foram realizadas medições nos 

processos de pintura manual, retoque e secagem, sendo o tempo de análise, para 

cada ponto, de aproximadamente 15 minutos, referenciando 22 dias de trabalho a 

cada mês num total de 8,8 horas de trabalho por dia, com medições das emissões 

para a atmosfera, obtidas na saída das chaminés de cada processo de fabricação, 

para a pintura, retoque e secagem, chegando aos seguintes resultados: 

 

Tabela X - Resultados e medições de substâncias gasosas orgânicas linha tratores.  

Processo/ 

Pontos de amostragem 

Data da 

amostragem 

Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Substâncias 

gasosas 

orgânicas 

(mg/Nm3) 

taxa de 

emissão 

(kg/h) 

Início Término como C-orgânico 

Cabine de Pintura TRA04 ND - - - - 

Cabine de Pintura TRA09 ND - - - - 

Cabine de Pintura TRA06 ND - - - - 

Cabine de Pintura TRA07 22/12/07 11:00 11:15 95,49 2,32 

Estufa de Secagem TRA01 ND - - - - 

Estufa de Secagem TRA02 22/12/07 13:23 13:38 300,61 0,32 

Estufa de Secagem TRA03 22/12/07 12:15 12:30 88,55 0,09 

2007 VOC emitidos em toneladas por ano 6,34 

ND = Não disponível nesta campanha de monitoramento. 

 

A legislação permite para processo de pintura, a concentração em cada 

chaminé, 150mg/Nm³ e a soma das taxas de um mesmo processo, deve ser inferior a 

3,0 kg/h de VOC’s emitidos para a atmosfera. 

A legislação permite para processo de secagem de pintura, a concentração em 

cada chaminé, 50mg/Nm³ e a soma das taxas de um mesmo processo, deve ser 

inferior a 3,0 kg/h de VOC’s emitidos para a atmosfera. 
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Nesta tabela, as quatro primeiras linhas, apresentam os resultados da cabine 

de pintura. As três primeiras não foram monitoradas devido ao exaustor que realiza o 

processo de retirada dos VOC’s do processo estar com problemas, sem manutenção 

corretiva, trazendo um problema para esta empresa, acarretando na necessidade de 

um plano de ajuste para suas emissões. 

As próximas linhas apresentam o resultado da cabine de secagem. O primeiro 

ponto, não foi necessário monitorar devido suas emissões estarem compartilhadas à 

chaminé TRA02. Os demais, acima do permitido. Mas tratando-se da taxa, na soma, 

não chegam próximo do limite de emissão permitido, não sendo necesário nenhuma 

ação corretiva para esta campanha de monitoramento. 

 

Tabela XI - Resultados e medições de substâncias gasosas orgânicas linha tratores.  

Processo/ 

Pontos de amostragem 

Data da 

amostragem 

Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Substâncias 

gasosas 

orgânicas 

(mg/Nm3) 

taxa de 

emissão 

(kg/h) 

Início Término como C-orgânico 

Cabine de Pintura TRA04 15/09/08 14:42 14:55 72,65 1,10 

Cabine de Pintura TRA09 15/09/08 14:11 14:25 232,50 8,07 

Cabine de Pintura TRA06 25/09/08 12:09 12:22 70,82 2,09 

Cabine de Pintura TRA07 25/09/08 10:06 10:19 171,40 5,62 

Estufa de Secagem TRA01 15/09/08 15:35 15:49 269,33 0,08 

Estufa de Secagem TRA02 26/07/08 09:11 09:31 133,880 0,16 

Estufa de Secagem TRA03 26/07/08 09:33 09:46 160,99 0,13 

2008 VOC emitidos em toneladas por ano 40,08 

 

Nesta tabela, as quatro primeiras linhas, apresentam os resultados da cabine 

de pintura. Pode-se observar um total descontrole do fluxo dos exaustores, sendo 

necessário um ajuste (balanceamento de vazão dos exaustores), para acertar as reais 

condições do processo. Valores foram todos reprovados e apresentaram ao órgão 
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ambiental, manutenção corretiva, trazendo um problema para esta empresa, 

acarretando na necessidade de um plano de ajuste para suas emissões. 

As próximas linhas apresentam o resultado da cabine de secagem. Todos os 

pontos não atenderam na concentração, tratando-se de um processo de secagem, 

porém, tratando-se da taxa, na soma, não chegam próximo do limite de emissão 

permitido, não sendo necesário nenhuma ação corretiva para esta campanha de 

monitoramento. Qualquer problema acusado nesta campanha para este processo, 

argumentos seriam aplicados devido aos problemas de desbalanceamento da cabine 

de aplicação de tinta. 

 

Tabela XII - Resultados e medições de substâncias gasosas orgânicas linha tratores.  

Processo/ 

Pontos de amostragem 

Data da 

amostragem 

Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Substância

s gasosas 

orgânicas 

(mg/Nm3) 

taxa de 

emissão 

(kg/h) 

Início Término como C-orgânico 

Cabine de Pintura TRA04 23/06/09 12:22 12:35 35,34 1,38 

Cabine de Pintura TRA09 23/06/09 10:15 10:33 36,49 1,08 

Cabine de Pintura TRA06 23/06/09 13:25 13:41 37,28 0,45 

Cabine de Pintura TRA07 23/06/09 13:49 14:04 32,97 0,43 

Cabine Retoque de Pintura TRA14 23/06/09 15:40 15:54 14,03 0,26 

Cabine Retoque de Pintura TRA15 23/06/09 15:57 16:11 30,67 0,94 

Cabine Retoque de Pintura TRA16 23/06/09 16:33 16:50 66,31 1,79 

Cabine Retoque de Pintura TRA17 23/06/09 16:15 16:29 20,04 0,37 

Estufa de Secagem TRA01 23/06/09 15:07 15:19 226,49 0,13 

Estufa de Secagem TRA02 23/06/09 14:29 14:46 160,35 0,21 

Estufa de Secagem TRA03 23/06/09 14:46 15:01 132,87 0,16 

2009 VOC emitidos em toneladas por ano 16,73 

 

Nesta tabela, as quatro primeiras linhas, apresentam os resultados da cabine 

de pintura. Pode-se observar uma melhora na apresentação dos resultados. Valores 

próximos e bem abaixo do permitido por lei. Valores foram todos aprovados e 

apresentados ao órgão ambiental, após manutenção corretiva. 
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As quatro próximas linhas apresentam os resultados da cabine de retoque 

pintura. Pode-se observar uma discrepância no resultado da chaminé TRA16, porém, 

este foi corrigido logo após a emissão do laudo apresentado pelo laboratório. Todos 

os valores monitorados neste processo ficaram bem abaixo do permitido por lei.  

As próximas linhas da tabela apresentam o resultado da cabine de secagem. 

Todos os pontos não atenderam na concentração, tratando-se de um processo de 

secagem, porém, tratando-se da taxa, na soma, não chegam próximo do limite de 

emissão permitido, não sendo necesário nenhuma ação corretiva para esta campanha 

de monitoramento. Para este ano, tivemos um aumento na produção de tratores, 

explicando o aumento da velocidade da linha, trazendo esta resposta para a secagem 

das peças, negativando o monitoramento, quando se trata da concentração de cada 

chaminé. 

 

6.3.3 Linha de Fabricação de componentes para máquinas agrícolas 

 

Nesta linha, foram estudadas todas as possibilidades de avaliar fontes de 

emissão, incluindo suas emissões fugitivas. Foram realizadas medições nos 

processos de pintura manual, retoque e secagem, sendo o tempo de análise, para 

cada ponto, de aproximadamente 15 minutos, referenciando 22 dias de trabalho a 

cada mês num total de 8,8 horas de trabalho por dia, com medições das emissões 

para a atmosfera, obtidas na saída das chaminés de cada processo de fabricação, 

para a pintura, retoque e secagem, chegando aos seguintes resultados: 

 

Tabela XIII - Resultados e medições de substâncias gasosas orgânicas linha de 

acessórios  

Processo/ 

Pontos de amostragem 

Data da 

amostra-

gem 

Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Substâncias 

gasosas 

orgânicas 

(mg/Nm3) 

taxa de 

emissão 

(kg/h) 

Início Término como C-orgânico 

Cabine de Pintura EX418/419 22/12/07 14:24  82,70 7,90 

Estufa de Secagem PLA04 

(nome antigo: EX420) 
22/12/07 14:23  259,42 1,96 

2007 VOC emitidos em toneladas por ano 22,91 
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Tabela XIV - Resultados e medições de substâncias gasosas orgânicas linha de 

acessórios  

Processo/ 

Pontos de amostragem 

Data da 

amostra-

gem 

Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Substâncias 

gasosas 

orgânicas 

(mg/Nm3) 

taxa de 

emissão 

(kg/h) 

Início Término como C-orgânico 

Cabine de Pintura EX418/419 15/09/08 12:01 12:15 95,55 5,27 

Estufa de Secagem PLA04 

(nome antigo: EX420) 
15/09/08 10:34 10:46 191,64 1,57 

2008 VOC emitidos em toneladas por ano 15,90 

 

Tabela XV - Resultados e medições de substâncias gasosas orgânicas linha de 

acessórios 

Processo/ 

Pontos de amostragem 

Data da 

amostra-

gem 

Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Substâncias 

gasosas 

orgânicas 

(mg/Nm3) 

taxa de 

emissão 

(kg/h) 

Início Término como C-orgânico 

Cabine de Pintura EX418/419 08/07/09 12:49 13:02 90,51 8,31 

Estufa de Secagem PLA04 

(nome antigo: EX420) 
08/07/09 10:17 10:30 215,84 1,75 

2009 VOC emitidos em toneladas por ano 23,37 

 

A legislação permite para processo de pintura, a concentração em cada 

chaminé, 150mg/Nm³ e a soma das taxas de um mesmo processo, deve ser inferior a 

3,0 kg/h de VOC’s emitidos para a atmosfera. 

A legislação permite para processo de secagem de pintura, a concentração em 

cada chaminé, 50mg/Nm³ e a soma das taxas de um mesmo processo, deve ser 

inferior a 3,0 kg/h de VOC’s emitidos para a atmosfera. 

Nestas tabelas, a primeira linha apresenta o resultado da cabine de pintura. O 

resultado para concentração atende ao limite, porém, tratando-se da taxa de emissão, 

devido às altas vazões praticadas neste processo e devido esta cabine ter um único 

exaustor, é praticamente impossível fazê-lo atender a este parâmetro. 
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A próxima linha, de cada uma das três tabelas, apresenta o resultado da cabine 

de secagem. O resultado quando comparado aos limites permitidos, não atendem, 

devido a demanda deste processo e a velocidade de linha não permitir uma 

adequação nos valores de emissão. Seria necessário reprojetar este processo. Com 

relação a taxa de emissão, devido a exaustão ser única, por um único exaustor e sua 

vazão ser relativamente baixa, atende na taxa de emissão para todos os anos que 

foram realizados o monitoramento, não sendo necesário nenhuma ação corretiva para 

todas as campanhas de monitoramento, que foram realizadas ao longo destes quatro 

anos de estudo. 

 

6.4 Minimização de resíduos no processo de pintura 

O objetivo desta etapa do trabalho, consistiu na implementação das técnicas de 

minimização de resíduos aplicada a um processo de pintura automotiva, melhorando 

o desempenho do processo de fabricação, ou seja, otimizando ao máximo, o 

processo de tratamento de superfície (pintura). 

A aplicação de tinta é um dos principais processos que promovem a geração 

de resíduos, sendo que o principal deles é a emissão de compostos orgânicos 

voláteis, os VOC’s. Esses VOC’s são provenientes da utilização de solventes, tanto 

na formulação da tinta quanto na limpeza dos dutos de condução da mesma até sua 

aplicação. A limpeza desses dutos de condução gera uma purga de tinta realizada em 

cada pulverizador no momento da troca de cor, nas máquinas de aplicação e nas 

pistolas de aplicação manual. 

Uma parte fundamental na realização do estudo em questão constitui na 

observação diretamente nos postos de aplicação de tinta manual e semi-automática, 

o que permitiu identificar e desenvolver ações para minimizar a geração de resíduos. 

Cada ação (o que fazer) foi tratada isoladamente e acompanhada de um plano de 

ação contendo as principais informações de como proceder no desenvolvimento da 

respectiva ação, onde realizar a ação, prazo de execução e responsável da respectiva 

ação, de modo a permitir sua mensuração quanto à obtenção ou não de resultado 

positivo frente à situação até então existente. 

Os ítens abaixo foram empregados, objetivando uma melhora do processo e 

com excelentes resultados operacionais, sendo todos ajustados para o momento das 

medições de VOC’s por balanço de massa e por F.I.D. 
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 Tempo de aplicação; 

 Ângulo de aplicação; 

 Viscosidade da tinta; 

 Temperatura da tinta aplicada; 

 Leque de aplicação da tinta na pistola; 

 Pressão de aplicação da tinta na pistola; 

 Forma e direcionamento com que eram feitas as aplicações pelos 

pintores; 

 Formato da peça; 

 Velocidade de processo; (esteira de apoio das peças com velocidade 

determinada); 

 Teor de voláteis na preparação das tintas; 

 Catalisadores utilizados para aplicação e secagem; 

 Temperatura de secagem das estufas, quando era o caso; 

 Teor de sólidos na tinta quando aplicada; 

 Condutividade da água das cortinas da cabine de aplicação; 

 Tempo de limpeza e troca de água das cabines de aplicação; 

  

Para complementar os estudos, foram elaborados gráficos de 

acompanhamento do consumo de tinta, geração de borra, devolução de solvente, 

geração de lodo e compra de matéria prima junto ao almoxarifado no período de 

Janeiro de 2006 a Dezembro de 2009, para evidenciar os possíveis ganhos e perdas 

no processo, proporcionados pelo estudo desenvolvido. Assim sendo, as atividades 

concernentes a este estudo foram desenvolvidas na área de aplicação de tintas com 

comparativos as respectivas produções de colheitadeiras, tratores e seus acessórios. 

(WIEMES, 2004) citando (DORËN, 2006), (ALLOWAY, 1999), (GÜNTER,1996), 

(HARRY,1995), (S. VIGNERON, 1994) e (NORMAN, R, 1997). 

Cada ajuste realizado, conforme ítens acima trata o processo com o balanço de 

massa, apontando consumo de tintas, solvente, verniz, diluente e primer e estes são 

comparados com a emissão do processo para VOC’s, alinhandos os resultados e 

comparando à produção. Com estes dados, foi possível construir gráficos para cada 

mês de processo, apontando as melhoras na aplicação, na redução do consumo e na 

emissão de substâncias gasosas orgânicas para a atmosfera. 
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Estes gráficos apontam a quantidade de todas as máquinas fabricadas e seus 

acessórios, ligados ao consumo total de insumos e a emissão total a cada mês de 

operação de todos os processos deta empresa durante os anos estudados, 2006 a 

2009. 

6.4.1 Gráficos do monitoramento para VOC’s por (F.I.D) 

Os dados de emissões apresentados nas tabelas Tabela III a Tabela VI, são 

contabilizados em (kg/h) de processo, multiplicados por 22 dias de processo, 

contabilizando 8,8 horas dia de operação para fechar o mês decorrido, chegando ao 

resultado em toneladas de VOC’s emitidos por linha e por mês de operação, 

comparando com a quantidade de máquinas produzidas ao longo do período 

mencionado, conforme é visto na Figura 8 a Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Comparativo de máquinas produzidas versus voláteis emitidos em 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Comparativo de máquinas produzidas versus voláteis emitidos em 2007 
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Comparando os gráficos da Figura 10 e Figura 11, pode-se observar um 

alinhamento das informações, a partir do mês de Junho de 2008, onde a produção é 

alinhada a emissão de VOC’s, fato este que não era observado ou possível de 

apontar como comprovação da aplicação dos ítens estudados acima, em resumo das 

tentativas de ajuste no processo de pintura desta empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Comparativo de máquinas produzidas versus voláteis emitidos em 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Comparativo de máquinas produzidas versus voláteis emitidos em 2009 

 

6.5  Maximizar produção 

 

A atividade para maximizar a quantidade de máquinas e acessórios pintados 

na mesma cor foi identificada através de uma análise realizada no processo de 

aplicação de tinta, onde foi identificada uma freqüência muito grande na limpeza das 

pistolas durante o processo de pintura, na aplicação de base nas cabines de 

aplicação de tinta. 
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Para determinar a informação relacionada à quantidade média de máquinas 

pintadas, os dados foram extraídos mensalmente da máquina de aplicação de tinta 

eletrostática e processados da seguinte forma: 

 Quantidade de máquinas pintadas por modelo e cores associadas ao 

mesmo;  

 Quantidades de tintas, solventes, diluentes, catalisadores e outros 

coadjuvantes utilizados para a pintura total de cada modelo; 

 Quantidades de tintas, solventes, diluentes, catalisadores e outros 

coadjuvantes perdidos durante o processo de pintura e retoque de 

pintura (borras e lodo formados nos lavadores e cortinas d’água, nas 

cabines de pintura); 

 Obtenção da área teórica total calculada para todos os componentes que 

geram um modelo de máquina (colheitadeira, trator e acessórios). 

 

Com as informações acima, pôde-se processar todos os dados gerados e 

calcular as respectivas taxas de emissão, fator de emissão e ainda comparar os 

resultados obtidos pelo Balanço de Massa e também por método de detecção de 

voláteis (F.I.D). 

A empresa em questão realiza este estudo desde que foi solicitado pelo órgão 

fiscalizador e vem apresentando resultados cada vez mais satisfatórios. Tem total 

liberdade em apresentar-se como uma das empresas com o maior índice de 

abatimento e devolução de substâncias gasosas orgânicas, VOC’s, que eram 

despejadas na atmosfera e que hoje tem senão todo seu processo, quase todo ele 

muito bem controlado para suas emissões gasosas. 

 

6.6 Cálculo da taxa de emissão de VOC’s 

Conforme dados apresentados pela empresa para a realização dos cálculos 

para o Balanço de Massa e as informações obtidas pelas medições por (F.I.D), a taxa 

de emissão para os processos de pintura, retoque e secagem são apresentados da 

seguinte forma: 

Primeiramente, são levantados valores de insumos utilizados no processo de 

pintura, quantidade de tintas, vernizes, solventes, primer e diluentes para cada etapa 

do processo de pintura a cada hora de trabalho. Esta informação pode vir em 

Quilograma (kg) ou tonelada (t). Geralmente apresentamos os resultados a cada mês 
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do processo. Na seqüência, são monitorados por (F.I.D), todos os possíveis pontos de 

emissão de VOC’s com a respectiva vazão de cada fonte monitorada. 

Com estes valores é possível, através do levantamento da quantidade de horas 

trabalhadas a cada dia, multiplicadas pelo número de dias úteis em um mês, 

determinarem a quantidade em Quilogramas por hora ou toneladas por ano de VOC’s 

emitidos pelo processo considerado, conforme mostrado na Tabela XVI. 

 

Tabela XVI – Resultados anuais para VOC’s, área total pintada, taxa e fator de emissão. 

Ano 

VOC’s  

(Balanço de Massa)  

[ton/ano] 

VOC’s  

(F.I.D) 

 [ton/ano] 

Área 

 Pintada 

[m²] 

Taxa 

de Emissão 

[kg/h] * 

Taxa 

de Emissão 

[kg/h] ** 

2006 22,23 ND 729309 30,48 ND 

2007 128,03 83,19 1424000 89,91 58,42 

2008 321,02 78,33 2666566 120,39 29,37 

2009 162,34 53,94 1425723 113,87 37,83 

* refere-se aos valores levantados pelo Balanço de Massa teórico; 

** refere-se aos valores levantados pelas análises com (F.I.D); 

ND = Não disponível nesta campanha de monitoramento. 

 

Para complementar as informações que foram obtidas pelo levantamento 

explicado no cálculo da taxa de emissão, foi possível apresentar gráficos 

comparativos onde se torna possível correlacionar na Figura 12 e Figura 13, a 

quantidade de VOC’s emitido pelos processos de pintura desta empresa e 

correlacioná-los ao número de máquinas produzidas a cada ano e a quantidade de 

área a pintada. Estes dados foram agrupados, possibilitando uma avaliação 

comparativa do crescimento da empresa ao longo dos quatro anos de estudo, 

correlacionando produção, emissão e monitoramento, conforme é visto na Tabela XVI. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Comparativo para processo de pintura x legislação 

O Gráfico apresentado na Figura 12, expõe a situação de todos os pontos 

monitorados ao longo dos anos de 2007 a 2009 por metodologia F.I.D, e aponta em 

seu eixo horizontal, o limite permitido por lei, no Estado do Paraná, de 150 mg/Nm³ de 

VOC, que pode ser lançado para a atmosfera, considerando um processo de Pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Comparativo para processo de secagem de pintura x legislação 

O Gráfico apresentado na Figura 13, expõe a situação de todos os pontos 

monitorados ao longo dos anos de 2007 a 2009 por metodologia F.I.D, e aponta em 
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seu eixo horizontal, o limite permitido por lei, no Estado do Paraná, de 50 mg/Nm³ de 

VOC, que pode ser lançado para a atmosfera, considerando um processo de 

secagem. 

 

6.7 Cálculo do fator de emissão de VOC’s 

Para o cálculo do fator de emissão, foi utilizado um software, dispondo de 

várias técnicas de cálculo computacional, pré-programáveis para as respectivas áreas 

que foram cobertas por algum tipo de primer, tinta ou verniz. Com as quantidades 

destes insumos, levantadas pelo almoxarifado da planta, multiplicadas por seu 

percentual em solvente, disponível em suas FISPQ’s (Fichas de Informação de 

Segurança do Produto), foi possível saber quanto de VOC’s foi utilizado para este 

processo. Então, esse valor de VOC’s, foi dividido pela quantidade de área total 

coberta, de cada máquina e acessório, obtendo-se o valor em gramas de solvente por 

m² de área pintada.  

Os fatores de emissão, calculados, foram avaliados, verificando cada tipo de 

peça, considerando o período de Janeiro de 2006 a Dezembro de 2009. Após estes 

estudos e verificações, estes valores foram comparados e enquadrados 

comparativamente ao padrão de referência de 160 g/m2, limite legal para atendimento 

a RESOLUÇÃO vigente, apontado perante entendimento ao artigo 24 desta 

RESOLUÇÃO 054/06 - SEMA, apontando grande parte de seus resultados, 

atendendo ao limite legal.  

Da Tabela XVII a Tabela XX, forão apresentados quantitativamente, já convertidos 

para carbono orgânico, todos os insumos utilizados no processo de cobertura de 

superfície (pintura), e todas as áreas cobertas por estes insumos, resultandos nos 

cálculos do fator de emissão para cada mês dentro do período de Janeiro de 2006 a 

Dezembro de 2009. 
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Tabela XVII - Emissão de Substâncias Gasosas Orgânicas Voláteis correlacionadas à 

área efetiva de cobertura. 

Mês/ano 

VOC consumido 

Produtos 

[ton/mês] 

VOC consumido 

Solventes 

[ton/mês] 

Área Pintada 

 

[m²] 

Fator Emissão 

 

[g/m²] 

Jan/06 9,74 2,85 92568 62,8 

Fev/06 6,87 2,47 81880 31,3 

Mar/06 10,97 3,42 86165 88,4 

Abr/06 6,59 1,90 65426 26,2 

Mai/06 7,29 2,85 79328 42,4 

Jun/06 4,20 2,28 28231 -10,7 

Jul/06 2,85 1,52 27516 -87,5 

Ago/06 5,66 3,67 42278 60,5 

Set/06 6,56 1,03 52580 15,4 

Out/06 6,78 1,19 57423 20,7 

Nov/06 6,06 0,98 57039 4,5 

Dez/06 4,51 1,35 58605 -15,8 

2006 Fator de emissão anual médio [g/m²] 19,85 

 

Tabela XVIII - Emissão de Substâncias Gasosas Orgânicas Voláteis correlacionadas à 

área efetiva de cobertura. 

Mês/ano 

Produtos 

[ton/mês] 

VOC consumido 

Solventes 

[ton/mês] 

Área Pintada 

 

[m²] 

Fator Emissão 

 

[g/m²] 

Jan/07 25,10 7,22 87696 274,3 

Fev/07 9,48 6,86 87861 91,9 

Mar/07 8,48 0,76 114306 8,4 

Abr/07 7,61 0,57 97681 -0,9 

Mai/07 11,12 0,76 132372 27,3 

Jun/07 8,52 0,57 104728 7,8 

Jul/07 10,26 0,76 128980 21,3 

Ago/07 11,69 1,14 139508 32,7 

Set/07 14,34 8,99 95421 173 

Out/07 14,74 10,18 123958 177 

Nov/07 12,80 8,06 148428 125 

Dez/07 13,89 12,31 157083 167 

2007 Fator de emissão anual médio [g/m²] 92,07 
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Tabela XIX - Emissão de Substâncias Gasosas Orgânicas Voláteis correlacionadas à área efetiva 

de cobertura. 

Mês/ano VOC consumido 

Produtos 

[ton/mês] 

VOC consumido 

Solventes 

[ton/mês] 

Área Pintada 

 

[m²] 

Fator Emissão 

 

[g/m²] 

Jan/08 20,41 15,21 231813 107 

Fev/08 19,19 20,65 213759 171 

Mar/08 19,48 19,86 219320 152 

Abr/08 18,54 18,85 210306 161 

Mai/08 13,71 12,39 185943 140 

Jun/08 14,89 13,43 189205 71 

Jul/08 17,18 14,09 178815 135 

Ago/08 14,17 14,62 218090 108 

Set/08 15,09 14,96 226739 97 

Out/08 17,55 21,95 332540 119 

Nov/08 12,55 15,90 249475 109 

Dez/08 9,57 11,99 195803 86 

2008 Fator de emissão anual médio [g/m²] 121,33 

 

Tabela XX - Emissão de Substâncias Gasosas Orgânicas Voláteis correlacionadas à área efetiva 

de cobertura. 

Mês/ano VOC consumido 

Produtos 

[ton/mês] 

VOC consumido 

Solventes 

[ton/mês] 

Área Pintada 

 

[m²] 

Fator Emissão 

 

[g/m²] 

Jan/09 10,38 13,94 151875 129 

Fev/09 7,26 10,40 88165 146 

Mar/09 6,93 9,43 90842 127 

Abr/09 6,63 8,65 83518 126 

Mai/09 4,33 6,49 27845 217 

Jun/09 4,03 3,52 35779 69 

Jul/09 7,20 9,00 109742 101 

Ago/09 8,72 7,57 93015 121 

Set/09 9,70 6,86 114350 100 

Out/09 14,14 9,21 169338 108 

Nov/09 15,07 9,30 214422 90 

Dez/09 19,47 13,62 246831 113 

2009 Fator de emissão anual médio [g/m²] 121,00 
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7 Considerações Finais 

Para que as discussões deste trabalho possam ser bem compreendidas, cabe 

salientar que muito antes do inicio deste trabalho, com esta empresa, já haviam sido 

realizados muitos estudos em processos de pinturas, avaliando-se a eficiência desde 

a aplicação da tinta em peças, acessórios e outros artefatos, observando-se desde o 

consumo, a aplicação com angulações diferenciadas e espessuras diferenciadas, 

formação de camada, volatilização dos solventes utilizados para cada viscosidade 

utilizada nas tintas. Uma importante observação deve-se ao controle de pressão, nos 

compressores, fator decisivo para todo o estudo, pois dela tirou-se a forma e 

direcionamento do jato de tinta em cada tipo de peça, independente da geometria da 

mesma. 

No capítulo de resultados, para medições de substâncias gasosas orgânicas 

por Balanço de Massa, apresentou-se 04 (quatro) tabelas para o monitoramento 

destes VOC’s, com o intuíto de apontar o consumo de solventes, diluentes, tintas e 

vernizes e ainda, a quantidade de resíduos gerados a mês a mês, de Janeiro de 2006 

a Dezembro de 2009. Ainda neste mesmo capítulo, também para VOC’s, apresentou-

se divididos em 03 (três) linhas, (colheitadeiras, tratores e componentes (acessórios)) 

a quantidade de substâncias gasosas orgânicas emitidas para a atmosfera por cada 

chaminé existente em cada etapa de pintura e secagem de pintura pelo método F.I.D. 

Estas análises passaram a ser realizadas no final do ano de 2006, porém, validadas 

em 2007 e com resultados anuais apresentados até Dezembro de 2009. 

Também, para o capítulo de resultados, foi realizado o levantamento de horas 

utilizadas para cada dia de trabalho na operação da pintura e secagem, possibilitando 

apresentar gráficos comparativos onde a quantidade de máquinas produzidas foi 

relacionada à quantidade de VOC’s emitidos a cada mês de processo de fabricação a 

partir do mês de Janeiro de 2006 a Dezembro de 2009. Ainda para efeito de 

quantificação, apresentou-se em uma tabela, resultados anuais de Janeiro de 2006 a 

Dezembro de 2009 as quantidades emitidas calculadas por Balanço de Massa global 

e quantidades monitoradas em todas as chaminés por F.I.D no período de Janeiro de 

2007 a Dezembro de 2009, não sendo possível apresentar resultados de F.I.D para 

2006 devido a uma inconsistência dos dados gerados por Balanço de Massa, após 

avaliação criteriosa dos dados levantados. 

Observando os resultados, também nota-se uma quantidade muito grande de 

solventes e tintas, consumidos durante o processo de pintura de uma determinada 



 

 

84 

área, a qual também é apresentada nos resultados. Devido esta avaliação, no 

capítulo de resultados apresentou-se o cálculo do fator de emissão de VOC’s. A 

classificação por área e verificação do fator de emissão, apresentando inclusive se os 

resultados obtidos atendem aos padrões impostos por legislação, algo de 

fundamental importância para a classificação legal de um processo de pintura 

automotiva. 

Este fator mostrou o quão eficiente é o processo de aplicação da tinta em uma 

determinada superfície e pode apontar indícios de vetores interferentes que 

acarretaram na perda de rendimento da aplicação dos insumos, quando comparada à 

cobertura (pintura) versus consumo de tintas, vernizes, solventes e outros derivados 

contendo VOC’s. Para que esses resultados apresentassem informações mais 

próximas da realidade, também foi avaliado com muita cautela todo o processo de 

pintura desta empresa e estudado de forma detalhada, para compreender todos os 

insumos utilizados na pintura automotiva. 

O Balanço de Massa de VOC’s foi um método que abordou todo o processo 

produtivo. Seu resultado apresentou a emissão total de VOC’s para a atmosfera, 

independente da forma do lançamento dos respectivos processos que compõem a 

fabricação, que foram classificados como fonte conduzida ou fonte fugitiva. Por este 

motivo, o balanço de massa teórico não requer medições nas fontes com potencial 

poluidor, para ser executado.  

Os resultados também foram checados por medições físicas locais e pontuais 

das fontes com potencial poluidor, quando disponíveis, ultiziando-se o método (F.I.D), 

e para a comparação da emissão de VOC’s realizada pelo método de balanço de 

massa teórico, com a soma das emissões verificadas pelo método (F.I.D), foi possível 

observar a existencia de três situações diferentes, que delineam um processo de 

pintura automotivo: 

 

a) a massa de VOC’s emitido pelo Balanço de Massa teórico apresenta seu 

resultado bem maior (várias vezes superior) do que a soma das taxas de 

emissão dos processos medidos por (F.I.D); 

b) a massa de VOC’s emitido pelo balanço é muito parecida à soma das 

taxas de emissão dos processos medidos por (F.I.D); 

c) a massa de VOC’s emitido pelo balanço é inferior a soma das taxas de 

emissão dos processos medidos por (F.I.D). 
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Estes três cenários podem ser explicados da seguinte maneira: 

 

No primeiro caso, observou-se uma predominância de fontes fugitivas. Por 

isso, as medições nas fontes conduzidas representam apenas uma visão parcial da 

emissão total e não foram representativas dentro do estudo realizado para 

levantamento das fontes de emissão da indústria ou processo avaliado. Isso requer 

ajustes no levantamento realizado, para identificação das fontes com potencial 

poluidor; 

O segundo caso, que pode ser considerado o ideal, apresenta a soma das 

medições nas fontes, e deixa explícito que seus resultados não podem ser iguais ao 

valor levantado pelo método de balanço de massa. Isto também pode ser justificado e 

entendido por dois motivos:  

a) há sempre uma parcela de emissão fugitiva; 

b) o balanço de massa teórico trabalha com kg de VOC’s, já as medições de 

VOC’s, em dutos (chaminés) por método F.I.D., quantificam a emissão em 

carbono orgânico, que o diferencia do Carbono Total. Um (1,0) kg de VOC’s 

tipicamente tem uma parcela entre 50 e 90 % de sua massa relativa a 

carbono, dependendo do composto químico orgânico. Já a emissão de um 

(1,0) kg de VOC’s equivale algo entre 0,5 até 0,9 kg de sua massa total, 

relacionada ao Carbono Orgânico; 

O terceiro caso, é um cenário onde as emissões nas fontes somam um valor 

muito superior ao levantado pelo balanço de massa, como no caso (c), pode ser 

caracterizado como uma situação excepcional. Essa situação pode ocorrer devido ao 

fato de que as emissões podem estar muito acima da operação normal durante as 

amostragens realizadas ou, uma informação incompleta das quantidades de insumos 

utilizados pela empresa, utilizadas para realizar os cálculos de balanço de massa, 

apontaram uma estimativa exagerada da quantidade de VOC’s destinada para o co-

processamento ou qualquer outro meio de destinação final dos resíduos gerados pós-

pintura. 
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8 Conclusão 

Atendendo ao objetivo principal, de monitorar todas as substâncias orgânicas 

voláteis oriundas do processo de pintura e secagem em um fábrica de máquinas 

agrícolas, e atendendo a todos objetivos específicos, como estudar as emissões e 

realizar testes comparativos, comparando-os aos resultados obtidos, por métodos 

distintos, é possível afirmar que a forma na qual os dados de balanço de massa foram 

levantados, apresentaram resultados incompatíveis para delinear o real perfil das 

emissões desta empresa. 

O balanço de massa teórico deveria ter sido o mais completo e abrangente, 

porém, este método ficou sujeito à confiabilidade dos dados de entrada e saída, que 

foram repassados por profissionais que às vezes tem comprometimento com a 

empresa e com a responsabilidade de sua função, ou não. Isto acusou na 

metodologia, situações passíveis de falhas. Os dados levantados não forão precisos, 

o que acarretou num resultado de balanço de massa desacreditado ou menos 

confiável. 

Isto foi possível verificar, devido ao comparativo realizado, pelas medições 

realizadas por F.I.D. Porém, foram apresentadas e também apontaram uma 

inconsistência em seus dados, podendo-se afirmar que não são representativas para 

delinear as reais emissões deste tipo de processo. Essas medições foram apenas 

pontuais e de curta duração, isso retratou apenas um momento da amostragem, 

estando sujeito a diversos fatores que poderiam influenciar nos resultados, como: o 

ritmo de produção, a quantidade de peças no processo, a geometria das peças, a 

tinta com suas características fisico-químicas, o pintor e suas interferências 

emocionais, as condições físicas aparentes das cabines do processo, etc.  

Para delinear um perfil real das emissões de um processo deste porte, para 

VOC’s, seria necessária a viabilidade de monitoramento contínuo, obtendo-se como 

resultado, valores médios para cada 24 horas de operação, limitando a um percentual 

abaixo de 5% acima ou abaixo da média obtida, apontando baixos valores de desvio 

padrão. Porém, o alto custo deste monitoramento, foi um dos fatores mais 

problemáticos acarretando na falta de resultados, acabando por limitar o estudo. 

As quantidades de efluentes analisados (borras/lodos e outros) mostraram uma 

inconsistência no resultado do balanço de massa teórico, ocorrendo uma violação na 

lei de conservação das massas, pois nota-se que o que “sai” de resíduos em alguns 

meses, é muito maior do que o que ”entra” de insumos no processo inicial. 
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Com todas estas observações, foi possível concluir e afirmar que para este tipo 

de processo, independente do tamanho da empresa, é necessário instalar 

analisadores F.I.D on-line em todas as chaminés e necessário, realizar laudos com 

freqüência dos resíduos gerados, limpeza freqüênte nas cabines de pintura, controle 

de pressão de exaustão dos gases e ainda, instruir os pintores, sempre que possível.  

Isso possibilitaria um controle preciso da emissão de carbono orgânico para a 

atmosfera, além do que, possibilitaria a correção das informações finais de 

quantidades de insumos utilizados e monitorados pelo método de balanço de massa 

total, apresentado por uma empresa que tenha em uma de suas etapas, o processo 

de pintura automotivo, e ainda, possibilitaria comparar seus resultados aos resultados 

por métodos como o F.I.D, dados obtidos em tempo real, que podem ser utilizados 

para otimização do processo de pintura e o processo de logística de compra de tintas, 

descarte de lodo, abatimento e qualquer outro insumo que seja gerado, como resíduo 

de processo. 
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