
Tinturarias Eficientes – menos combustível, menos 

poluentes 

Nome Redução de Emissões em Tinturarias 

Objetivo Reduzir o consumo de combustível e as emissões atmosféricas 

Público-alvo Pequenas tinturarias da cidade de São José de Cúcuta 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 

Tinturarias, mas se aplica a qualquer empresa que utilize caldeiras a 

vapor 

Justificativa 

Ao realizar diagnóstico no setor, detectou-se a emissão de material 
particulado pelas caldeiras de vapor e água quente, devido a instalações 

antigas, pouco eficientes e fora dos padrões legais, bem como uso 

equivocado de equipamentos. 

Contexto geográfico Município de São José de Cúcuta 

Ano de 

implementação 
2002 

Descrição das 
atividades e serviços 

realizados 

O Centro Nacional de Produção Mais Limpa e Tecnologias Ambientais 
(CNPMLTA) realizou o diagnóstico das seis empresas participantes e, com 

apoio técnico direto, fez as seguintes recomendações: 

- Substituição de caldeiras em 4 das 6 empresas, por modelos mais 
eficientes; 

- Substituição dos equipamentos de controle das emissões (ciclones); 

- Instalação de válvula de recuperação de condensados nas linhas de 
vapor; e 

- Instalação de isolante térmico nas tubulações. 

Resultados e 

evidências 
disponíveis 

A substituição dos ciclones enquadrou as empresas na legislação 

ambiental e levou à redução da emissão de 794 t/mês de material 

particulado para atmosfera. 

Com a substituição de caldeiras houve redução de 32% no consumo de 
combustível (economia de US$11 mil/ ano). 

Recuperando os condensados foi possível reduzir em 6% o consumo de 
combustível (economia de US$ 1.900/ano). 

E com o isolamento das tubulações, o consumo de combustível foi 



reduzido em 4% (economia de US$ 1.200/ano). 

Instituição Executora 

Nome 
Centro Nacional de Produção Mais Limpa e Tecnologias Ambientais 

(CNPMLTA) 

País Colômbia 

Setor Iniciativa privada - entidade sem fins lucrativos de direito privado 

Clientes Empresas públicas e privadas operando na Colômbia e no exterior 

Tamanho Orçamento anual de R$ 3.263.080,00 (2012) 

Instituições Parcerias 

Nome 

Instituto Federal Suíço de Pesquisa e Testes de Materiais e Tecnologias 
(EMPA) 

Ministério do Meio Ambiente da Colômbia 

Secretaria de Estado de Assuntos Econômicos da Suíça (SECO) 

Setor Governo 

Papel Apoio tecnológico, institucional e financeiro 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

A replicação desta iniciativa no Brasil é favorecida pelo fato de se tratar 

de prática pontual, realizada no contexto de nação sul-americana, 

motivada por marco regulatório de natureza ambiental, situação comum 
no país. Ademais, o tema da avaliação do desempenho ambiental e da 

melhoria de processos de geração de vapor é também pertinente à 
realidade brasileira. 

O Sebrae possui o Centro de Sustentabilidade (CSS), com sede em 

Cuiabá, no Mato Grosso, dedicado a identificar e a disseminar práticas de 
sustentabilidade voltadas aos pequenos negócios.  O Centro tem dois 

focos principais de atuação: um relacionado à eficiência energética e 
outro à gestão de resíduos, ambos com impacto direto sobre as 

competitividades dos pequenos negócios. 

O cotejo dessa experiência colombiana com as ações do CSS, que já 
desenvolve ações voltadas para segmentos similares, pode permitir o 



enriquecimento metodológico das ações desenvolvidas. 

Conclusão 

A prática tem como características marcantes ter sido desenvolvido na 

América do Sul e ter como fator motivador determinada situação 

ambiental, a emissão de particulados pelas tinturarias locais, que 
necessitava de solução de conformidade legal. 

Neste sentido, para setores que sofrem com dificuldades técnicas e 
financeiras de adequação a uma determinada obrigação de caráter 

regulatório, o modelo proposto oferece uma solução simples, com 
benefícios econômicos diretos associados. 

O modelo evidencia, em especial, o potencial de parceria com o Centro 

Sebrae de Sustentabilidade (CSS). 

 


