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WWGG Consulting 
 

 

Título 
 

Redução no consumo de água. 
 

 

Classes da Excelência 

Operacional 

 

Meio Ambiente -1 

 
 

Onde 
 

Indústria Química. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descrição do Caso 

 

Fomos apresentados a uma situação onde o consumo de água nas 
diversas plantas da fábrica estava bastante elevado. A obtenção da 
água era através de poços artesianos. O consumo estava caminhando 
para ser maior que a geração de água nos poços. Além disso, a 
geração de efluentes tendia a paralisar a Estação de Tratamento pela 
quantidade gerada, ou pela “contaminação” existente. 
 

Procedemos a estudos na forma de fabricação bem como na rota 
química dos produtos fabricados. 
 

Observamos que a forma de fabricação e a rota química dos produtos 
fabricados estavam adequadas. 
 

Estudando o fluxo de processo e o histórico de fabricação, agrupamos 
diversos produtos em “família”, devido uma certa “compatibilidade 
química” existente entre eles. Assim, a programação de produção e a 
área operacional, foram reorientadas a seguir uma determinada lista de 
produtos cuja sequência era otimizada.  A nova dinâmica respeitou 
todos os princípios da Qualidade no que tange a prazos, quantidades e 
custos. Nada disso foi comprometido. 
Procedimentos novos para set up de equipamentos também foram 
introduzidos. A água utilizada no set up era analisada e, em vários 
casos, era recolhida para ser reutilizada no próximo lote do mesmo 
produto.  
 

 

 

 

 

 

Resultado Obtido 

 

O objetivo de reduzir o consumo de água fora alcançado.  

Na operação de set up de equipamentos, conseguimos reduzir o 

impacto ambiental na: geração de efluentes, geração de resíduos, 

emissões de gases/vapores e de particulados. Vários aspectos 

ambientais cujos impactos eram significativos, foram reduzidos; 
 

Conseguimos reduzir o tempo de fabricação por lotes, devido não haver 

mais necessidade de limpeza entre um lote e outro nos produtos da 

mesma “família”. Com isso, houve um aumento de produtividade na 

ordem de 20% no mix de produção e consequente redução de custo. 
 

 Essa iniciativa foi parte de um programa completo e abrangente de 

Gestão Ambiental e foi baseado nos preceitos da ISO14001. 
 

 

http://www.siemens.com.br/relatoriob2s/pt/contribuicao-da-siemens-ao-brasil/desenvolver-emprego-e-qualificacao-local.html
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Título 
 

Redução de consumo energia elétrica 
 

 

Classes da Excelência 

Operacional 

 

Meio Ambiente - 2 

 
 

Onde 
 

Unidade fabril completa 
 

 

 

 

 
 

Descrição do Caso 

 

Fomos apresentados a uma situação onde o consumo de energia 
elétrica na fábrica estava elevada, impactando custos e em virtude das 
necessidades do país na época do “apagão”, tivemos que desenvolver 
ações efetivas para contenção da situação. 
 

Fizemos um gap analysis da situação estratificando os principais 
sistemas consumidores de energias e para cada caso propusemos 
ações efetivas que incluíram mudanças na forma operacional por meio 
de programas de conscientização operacional, mudanças de conceito 
de compra de equipamentos com cálculos de retorno de investimento, 
forma de operação, manutenção apropriada, mudanças de meio de 
aquecimentos / resfriamentos em equipamentos, reuso e conservação 
de energia em geral. 
 

 

Resultado Obtido 

 

Com as inúmeras ações implementadas de forma sustentável baseadas 

no Plano de Ação Ambiental desenvolvido, conseguimos estabilizar o 

consumo de energia geral da fábrica, mesmo com aumento da 

produção e diversidade de produtos, reduzindo em aprox. 39%, de 

180kWh/ton para aprox. 110 kWh/ton, o consumo específico de energia 

elétrica. 
 

 Essa iniciativa foi parte de um programa completo e abrangente de 

Gestão Ambiental e foi baseado nos preceitos da ISO14001. 
 

 

 

http://www.siemens.com.br/relatoriob2s/pt/contribuicao-da-siemens-ao-brasil/desenvolver-emprego-e-qualificacao-local.html

