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Melhoria Ambiental e Redução de Custos



Objetivo do Trabalho

� Dar uma Melhor Disposição aos Resíduos e Sucatas 
Provenientes do Processo de Usinagem.

� Diminuir os Danos ao Meio Ambiente através da 
Reutilização do Óleo Utilizado nos Processos de Usinagem.

� Redução no Desperdício do Óleo Utilizado.

� Aumento do Valor de Venda do Cavaco Gerado.



Equipe Responsável

� Rogério I. R. de Souza
Líder de Usinagem

� Roberto Munhoz Gonçalves
Gerente de Qualidade e Meio Ambiente

� Fábio Roberto Alves
Analista de Qualidade e Meio Ambiente



Processo de Centrifugação
O processo de centrifugação de cavacos é muito semelhante ao que ocorrem em 
máquinas de lavar roupas. Ao acionar a máquina esta inicia um processo rotacional de 
seu cesto, que contém os cavacos o girando á uma velocidade de aprox. 300 rotações 
por minuto e simultaneamente ao giro do cesto é iniciado um processo de aquecimento 
elétrico fornecido por resistências no interior da máquina. O calor ajuda a aumentar a 
umidade do ambiente facilitando a remoção do óleo impregnado ao cavaco.
O óleo retirado escoa de dentro da máquina para uma saída ligada a uma tubulação que 
o direciona para um primeiro reservatório com capacidade de 10L. Ao término da 
centrifugação é  acionada uma bomba a qual direciona todo o óleo no interior deste 
tanque para um segundo reservatório com capacidade de 200L. Este segundo 
reservatório possui uma torneira de saída por onde fazemos a remoção do óleo e o 
devolvemos às máquinas.

Durante este processo, principalmente devido ao calor gerado no interior da máquina há 
uma perda de 2% na concentração da emulsão. A indicação de concentração para 
nossas máquinas é de 2,5% á 5%. Sabendo dessa condição de perda, toda semana 
fazemos uma medição da concentração e a elevamos neste dia para o máximo (5%), 
sendo assim com o passar dos dias o óleo que devolvemos as máquinas com 
concentração de 3% permitirá, ainda que trabalhemos dentro do recomendado.



Método Antigo de Descarte de Cavacos

A forma antiga de descartar os cavacos nós apenas retirávamos o cavaco 
dos tornos e os mesmos eram dispostos em caçambas e ficavam 
aguardando a venda. Dessa forma, todo o óleo impregnado nos cavacos 
era com eles descartado o que diminuía o valor de venda do cavaco na 
ordem de aprox. 15% além de haver a necessidade de reposição do óleo 
perdido com o cavaco, a um custo de R$23,92/L.
Como agravante tínhamos que fazer regularmente a limpeza nas 
bandejas de contenção, pois o óleo que escorria das caçambas 
transbordavam correndo o risco de escorrer no chão.



Resultados

Qtde. de 
Cavacos 

Gerados / 
Mês (Kg) 
(Aprox.) 

Qtde. em 
peso de 
Óleo p/ 
Kg de 

Cavaco 
(%) 

Qtde. Óleo 
Recuperado 
/ Mês (Kg) 

Qtde. 
Óleo 

Recupera
do / Mês 

(L) 

Qtde. Óleo 
Recuperado / 

Ano (L) 

Custo do 
Óleo/L  

(R$) 

Economia / 
Mês (R$) 

Economia / 
Ano (R$) 

2500 6 150 127,5 1530 23,92 3049,8 36.597,60 

 

Após testes realizados constatamos que o óleo de corte representava 
6% do peso do cavaco descartado e com a recuperação desta 
quantidade de óleo nos permitiria uma economia anual de R$36.597,00 
no ano.
Constatamos também uma eficácia do processo, onde o óleo é removido 
a uma taxa satisfatória evitando assim uma possível contaminação do 
solo e ar durante seu armazenamento, processamento (fusão) e 
transporte.
O projeto teve um custo aproximado de R$6.500,00, onde com a 
redução de custo tivemos um retorno em menos de 5 meses.



O Equipamento

Centrifuga

Reservatório Principal Construído 
com Tambor do Próprio Óleo.

1º Reservatório

Bandeja de 
Contenção 

Construída com 
Material Existente 

na Empresa. 



O Equipamento

Temporizador

Acionamento

Abastecimento

Disposição do 
Cavaco



Teste de Humidade Realizado no Fornecedor

Cavaco 
Centrifugado

Ausência de 
Humidade



Conclusão

Após implementação do processo de centrifugação de cavacos 
concluímos que:

� O cavaco sem óleo passou a ter um maior valor de venda (de R$6,50 
para R$7,50) um aumento de 15,38%.

� Guarany passou a reutilizar o óleo que anteriormente estava 
incorporado no cavaco e com ele era descartado gerando um retorno 
anual de 1530L com uma economia  de R$36.597,60.

� Menor poluição atmosférica devido à anteriormente o cavaco ser 
reciclado com óleo incorporado e durante o processo de fusão o óleo 
contido era jogado na atmosfera.

� Eliminação da contaminação do solo onde o cavaco era depositado 
tendo em vista a possível lixiviação do óleo. 



Contatos

Rogério I. R. de Souza
Líder de Usinagem
rogerio.souza@guaranyind.com.br
Fone: 11 2118-8456

Roberto Munhoz Gonçalves
Gerente da Qualidade e Meio Ambiente
roberto.munhoz@guaranyind.com.br
Fone: 11 2118-8449

Fábio Roberto Alves
Analista da Qualidade e Meio Ambiente
fabio.alves@guaranyind.com.br
Fone: 11 2118-8489



INOVANDO NA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE


