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RESUMO 
 
 As questões referentes à proteção do meio ambiente estão em evidência atualmente. Há 

um arcabouço legal bastante amplo no sentido de se criar tanto medidas de prevenção quanto de 

cunho punitivo. Dessa forma, as empresas industriais são os principais focos de observação 

social. Há, também, fomentos normativos e de mercado no sentido de se criar condições para o 

atendimento aos requisitos ambientais em questão; normas da série ISO 14000 são exemplos. 

Porém, mais que o atendimento aos requisitos de alguma norma específica, a implantação de uma 

gestão ambiental baseada em procedimentos pode levar as empresas a atenderem aos requisitos 

ambientais em vigência. A indústria da fundição faz parte do escopo das indústrias de base. Por 

esse motivo, é foco da observação externa acerca das questões ambientais. O fato de utilizar areia 

em seu processo de produção, eleva a responsabilidade ambiental, em virtude da especificidade 

de extração e manipulação que esse produto tem. Uma das bases para a gestão ambiental é o 

controle operacional, pois dele surgirão todas as ações e índices de monitoramento ambiental 

necessários à administração da rotina específica. Este estudo propõe uma sistemática para 

implantação de Gestão Ambiental e seu Controle Operacional que sirva para Sistemas de 

Beneficiamento de Areia em industrias de fundições. Por fim, analisa uma empresa, que serviu de 

estudo de caso, e faz um diagnóstico atual da situação em relação a uma eventual implantação de 

gestão ambiental focada para o sistema de beneficiamento de areia. 
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ABSTRACT 
 

The issues regarding the protection of the environment are in evidence nowadays. There is 

a very broad legal framework in the sense of creating both preventive and punitive measures. 

This way, the industrial companies are the main focus of social observation. There are also 

normative and market incentives in the sense of creating conditions to fulfill the environmental 

requirements in question; norms of the series ISO 14000 are examples. However, more than 

satisfying the requirements of any specific norm, the introduction of an environmental 

management policy based on procedures can lead the companies to be in accordance with the 

valid environmental requirements. The foundry industry is part of the base industries’ aim. 

Because of that, it is the focus of external observation about environmental subject matters. The 

fact of using sand in its production process makes the environmental responsibility still greater, 

due to the peculiarities of extraction and manipulation that this product has. The operational 

control is one of the bases for the environmental management, since from it all the actions and 

environmental observations’ values appear for the specific routine administration. This study 

proposes a systematic model for the introduction of Environmental Management and its 

Operational Control usable in Sand Manufacturing Systems in foundries. Finally, this 

investigation analyses a company that was used for case study and makes a current diagnosis of 

the situation in relation to an eventual environmental management introduction focused on sand 

manufacturing system. 

 
 
Keywords: waste, environmental, management, foundry, sand, operational, controls. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O atual viés desenvolvimentista da sociedade organizada, considerando-se o âmbito da 

comunidade internacional, tornou as organizações empresariais alicerces de um processo de 

subsistência humana, pois delas depende todo o escopo econômico envolvido. Não obstante os 

benefícios para a vida humana, no aspecto socioeconômico, criado por esse modelo, tendo em 

vista os aspectos das inovações tecnológicas (base do consumismo e, por conseguinte, da 

sustentabilidade), houve paralelamente, e muito rapidamente a partir de meados do século 

passado, uma agressão bastante acentuada ao meio ambiente. Cientistas, filósofos e políticos 

deram início a uma série de questionamentos acerca da real necessidade para a humanidade de 

um consumismo desenfreado, como o observado atualmente. A questão passou a ser: De que 

maneira regulamentar o atual padrão de produção e o consumo de tal forma que se minimizem os 

impactos ambientais e se garanta um futuro melhor para as próximas gerações? 

 A questão ambiental passou a ter uma maior relevância a partir de meados do século 

passado. Como se verá, a pressão que a sociedade exerceu sobre os principais poluidores do 

mundo gerou uma demanda pelo estabelecimento de leis de caráter punitivo ou outros fomentos 

igualmente importantes de teor mais econômico que propriamente jurídico: exigências de alguns 

nichos de mercado por certificação ambiental, dentre outros movimentos. 

 Nesse sentido, o desenvolvimento de Gestões Empresariais que visassem gerir os aspectos 

voltados para o meio ambiente se tornou cada vez mais comum, a ponto de serem criadas normas 

de caráter internacional que regulamentavam os requisitos a serem cumpridos a fim de se atender 

a uma dada necessidade ambiental. A Gestão Ambiental, por assim dizer, tornou-se um dos 

pilares da administração de empresas que se julgam visionárias ou que estejam por sob a égide de 

um mercado exigente nesse sentido. 

 Valle (2002) define a Gestão Ambiental como um conjunto de medidas e procedimentos 

voltados para identificar e controlar os impactos ambientais provocados pelas atividades de 

produção ou comércio de bens ou serviços, em função de uma legislação específica vigente. Para 

tanto, as organizações devem munir-se de escopos regulamentadores preestabelecidos, como, por 

exemplo, a série ISO 14000, como um guia para a rotina de suas atividades. 

 Sob o ponto de vista ideológico, a situação mais adequada que poderia existir seria a da 

motivação interna das organizações, ou seja, que a própria organização fosse a responsável por 

todas as ações pertinentes. Porém, a realidade não é essa, razão pela qual há uma série de 
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amarrações legais, que funcionam como fatores fiscalizadores, tanto no âmbito municipal como 

no internacional. Seiffert (2009) evidencia o Protocolo de Quioto e a ideia do Mercado de 

Carbono Livre como os principais fomentos internacionais nesse sentido. 

 Desse modo, as indústrias de base, haja vista suas contribuições para os efeitos sobre o 

meio ambiente, são alvo de estudos, fiscalizações, fomentos de mercado, ou propósitos 

administrativos internos, no tocante à relação que a mesma tem com o meio ambiente. Por 

conseguinte, a indústria da fundição, talvez uma das maiores representantes das indústrias de base 

no mundo, passa pelo mesmo arcabouço de exigências. O fato de manipular sucatas metálicas e 

de utilizar areias como itens de seus processos de produção acentua a responsabilidade que esse 

tipo de empresa deve ter com o tema. 

 Este trabalho visa avaliar os procedimentos legais e as ações pragmáticas voltadas para a 

Gestão Ambiental, e, dessa forma, contribuir com as organizações empresariais ou da sociedade 

civil organizada para a busca da consolidação de uma visão ambiental realista. 

 Este estudo mostrará uma proposta de sistemática de implantação de controle operacional 

para a gestão ambiental em fundições, no que se refere aos setores envolvidos na extração, 

produção, recuperação e descarte de areia. 

 

1.1 Justificativa 

 

 A indústria de fundição, na maioria das vezes, faz parte de um termômetro econômico da 

região onde se situa. Isso se dá pelo fato de seus produtos não serem destinados a um consumidor 

(pessoa física) final, mas a outras indústrias alavancadoras do desenvolvimento econômico. 

 Os produtos oriundos da fundição, os ditos fundidos, dividem-se em duas classes: 

 a) Fundidos de baixo peso: até 7 toneladas são produtos destinados à indústria 

automobilística ou de equipamentos de pequeno e médio portes; 

 b) Fundidos de alto peso: a partir de 7 toneladas são produtos destinados a equipamentos 

de grande porte. 

 

 Os fundidos são produtos metálicos, normalmente à base de ferro, em ligas de níquel, 

alumínio, antimônio, cobre, etc. Como commodities que são, estão passíveis às oscilações do 

mercado financeiro no tocante a variações de preço e a condições de comercialização. 
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 Além do esforço no sentido de prover as unidades industriais com custos viáveis, as 

indústrias de fundição têm desafios, talvez mais delicados, por gerir seus negócios sob a égide da 

ecoeficiência. Normalmente, essas indústrias possuem passivos ambientais grandes e sérios, os 

quais, dependendo da legislação da região onde se situam, podem tornar suas respectivas 

operações inviáveis. 

 Toda fundição de ferro possui sempre dois grandes setores: a aciaria, que funde o metal, 

tornando-o líquido para ser utilizado posteriormente, e a moldagem, que produz os moldes nas 

formas dos produtos desejados. Este último setor tem como principal matéria-prima a areia. Essa 

areia é extraída da natureza, é beneficiada para atender às especificações técnicas exigidas, é 

recuperada para ser reutilizada e é descartada conforme se “desgaste” e não sirva mais para o uso. 

 No tocante aos aspectos ambientais hoje vigentes, a areia é a matéria-prima que inspira 

mais cuidado nas fundições, necessitando de uma estruturação para a implementação da gestão 

ambiental. 

 As atuais empresas visionárias pautam sua administração por intermédio da ciência da 

gestão. Os aspectos relacionados com o meio ambiente também fazem parte da gestão 

empresarial, denominada, portanto, de Gestão Ambiental, esta área específica. Conforme 

descreve Valle (2002), “a gestão das questões ambientais em uma empresa já é reconhecida como 

uma função organizacional independente e necessária, com características próprias que a 

distinguem das funções de segurança, relações industriais, relações públicas, qualidade e outras 

mais com as quais interage”. É consenso, portanto, a importância dada à força de trabalho voltada 

para manter uma gestão ambiental dentro das organizações. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral: 

 Propor uma sistemática que envolva a implementação e o Controle Operacional de Gestão 

Ambiental, sem norma específica, nos Setores de Beneficiamento de Areia, em indústria de 

fundição. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 - Avaliar os aspectos e os impactos ambientais comuns em fundições que possuam 

sistemas próprios de beneficiamento de areia; 
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 - Avaliar o processo de beneficiamento de areia; 

 - Identificar e avaliar os aspectos e os impactos ambientais envolvidos; 

 - Pesquisar as legislações pertinentes, sejam elas ambientais ou técnicas; 

 - Construir uma sistemática que possa servir de guia para a implementação da gestão 

ambiental em Beneficiamentos de Areia; 

 - Construir um procedimento para o Controle Operacional; 

 - Realizar o diagnóstico da empresa por meio de um estudo de caso; 

 - Avaliar as vantagens e as desvantagens para a empresa da implantação de um sistema de 

gestão ambiental. 

 

1.3 Metodologia 

 

 A partir de observações do processo de extração, beneficiamento e descarte de areia de 

uma fundição localizada no estado de Pernambuco, foi identificada a necessidade de se efetuar 

um estudo voltado para os aspectos ambientais do referido processo. Foi efetuada uma pesquisa 

aplicada em campo, de onde surgiram dados práticos para avaliação da atual situação que o 

processo se encontrava. Por intermédio de pesquisa em livros e artigos específicos, foi elaborada 

uma fundamentação teórica, cujos temas estão relacionados com o meio ambiente e as 

tecnologias de fundição. que serviu de base para a proposta de sistemática de implantação de 

Controle Operacional para a Gestão Ambiental na empresa. Na sequência, foi efetuado um estudo 

de caso, com a finalidade de elaborar um diagnóstico da situação atual de como a fundição estaria 

em relação ao atingimento dos padrões estabelecidos nesta proposta. 

 

1.4 Organização do trabalho 

 

 Este trabalho está organizado em seis capítulos, as referências bibliográficas e o apêndice. 

O capítulo 1 apresenta uma introdução à temática ambiental e justifica a relevância do assunto. O 

capítulo 2 faz uma ressalva à fundamentação teórica utilizada para compor a proposta de modelo 

apresentada. O capítulo 3 passa a enfatizar a tecnologia envolvida no tipo de atividade produtiva 

avaliada, ao mostrar conceitos basais da fundição e a utilização da areia como um item essencial 

ao processo de produção. O capítulo 4 traz a proposta de um modelo, ou seja, de um guia a ser 

seguido pela fundição que pretende implantar o controle operacional para a gestão ambiental em 
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suas instalações. O capítulo 5 apresenta um estudo de caso de uma empresa (fundição) que ainda 

não possui o sistema de gestão ambiental, a partir do qual é feita uma análise de como está a 

empresa em relação ao que propõe este trabalho. Por fim, o capítulo 6 apresenta as principais 

conclusões acerca do que foi observado. 
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2 BASE CONCEITUAL 

 

 A seguir serão mostrados os conceitos básicos acerca dos principais pontos da ciência 

ambiental, principalmente no que diz respeito à gestão ambiental e aos escopos normativos 

envolvidos. 

 

2.1 Meio Ambiente e Ecologia 

 

A definição de “meio ambiente” é ao mesmo tempo ampla e subjetiva. Pode-se partir de 

uma visão global, do planeta Terra, e nele contido tudo que existe, como também de um conceito 

mais tradicional, considerando-se meio como sendo um lugar onde se vive, e ambiente aquilo que 

envolve os seres, as coisas; lugar, sítio, espaço. Portanto, meio ambiente é o lugar onde se vive e 

se pode estar cercado pelos seres vivos e as coisas. 

Derani (1997), fazendo uma relação social com a natureza, salienta que “o meio ambiente 

deriva do movimento da natureza dentro da sociedade moderna: como recurso-elemento e como 

recurso-local”. Por conseguinte, mesmo modificada pelo homem, a natureza, ainda assim, pode 

ser considerada como uma espécie de meio ambiente. 

 Segundo Valle (2002), a palavra ecologia foi criada em 1866 por Ernst Haeckel, biólogo 

alemão e discípulo de Charles Darwin. Etimologicamente, ecologia vem do grego oikos, que 

significa casa, e logos, que significa estudo. Portanto, ecologia seria a ciência da morada, a 

ciência da única casa que a humanidade tem e conhece. Percebe-se que ecologia e meio ambiente, 

em um contexto político, social, psicológico ou científico, se confundem em uma única ideia, em 

um único propósito. Ecologia, por fim, é, também, o estudo do meio ambiente. 

 Há conceitos criados com o intuito de fortalecer as nuanças da ecologia, ou ao menos da 

consciência ecológica. “Desenvolvimento sustentável” é um deles: segundo Seiffert (2009), 

“embora seja um conceito amplamente utilizado, não existe uma única visão do que seja...”. Para 

Valle (2002), por exemplo, “significa atender as necessidades da geração atual sem comprometer 

o direito das futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades”. Um outro termo em 

evidência é a “Atuação Responsável”. Surgiu no Canadá, na década de 1980, sob o nome 

Responsible Care Program. Teve origem na indústria química, que até os dias de hoje é sua 

principal fomentadora. É importante salientar que a expressão Atuação Responsável, quando 

utilizada como programa oficial de gestão ambiental em empresas têm de obedecer às leis de 
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direito autoral. No Brasil, é uma marca registrada pela Abiquim, Associação Brasileira da 

Indústria Química e de Produtos Derivados (Valle, 2002).  

 

 

2.2 Poluição ambiental 

 

 A poluição ambiental pode ser definida, segundo Valle (2002), como “toda ação 

provocada pelo homem que por intermédio de descarga de material ou outro tipo de energia 

atuando sobre as águas, o solo e o ar, provoque um desequilíbrio prejudicial em curto, médio ou 

longo prazo, sobre o meio ambiente”. 

 Os efeitos desse desequilíbrio podem ter sequelas reversíveis ou não. Suas consequências, 

por conseguinte, podem ser também cumulativas e crônicas, ou agudas e graves. Ainda de acordo 

com Valle (2002), até bem recentemente a poluição ambiental era estudada por causa de seus 

efeitos locais, e as soluções encontradas eram sempre aplicadas de forma também localizada. 

Entretanto, com o aperfeiçoamento das técnicas de avaliação dos fenômenos naturais, propiciado 

principalmente por meios remotos, tais como satélites, a humanidade passou a ter consciência dos 

efeitos globais causados por ações poluidoras localizadas que se propagam por todo o planeta. 

São exemplos desses efeitos a destruição da camada de ozônio, o efeito estufa, a contaminação 

dos mares, as chuvas ácidas, a desertificação, o esgotamentos dos recursos hídricos, o estresse 

urbano e o crescimento populacional descontrolado. 

 

 

2.3 Gestão ambiental 

 

 A Gestão Ambiental é um conjunto de ações e de procedimentos que, se adequadamente 

aplicado, permite reduzir os efeitos causados pelos impactos ambientais que uma determinada 

operação industrial provoca no meio ambiente. O escopo de um sistema de gestão ambiental 

(SGA) pode ser alicerçado ou por normas específicas, tais como a série ISO 14.000, ou por 

iniciativa própria do empreendimento. Dessa forma, faz parte do escopo basal da gestão 

ambiental a auditoria ambiental e o monitoramento ambiental.  
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2.3.1 Auditoria ambiental 

 

A Auditoria Ambiental é, para Seiffert (2009), “um processo sistematizado de verificação 

e documentação do desempenho ambiental de uma organização”. Essa auditoria deve ser efetuada 

periodicamente, de forma a aferir se os indicadores de desempenho ambientais (incluindo o 

escopo legal) previamente estabelecidos e em consonância com a política ambiental (e visão e 

missão empresarial) estão sendo cumpridos. 

O termo Auditoria Ambiental encerra muitas aplicações diferentes, de acordo com as 

necessidades das organizações, variando de auditorias isoladas até programas sofisticados que as 

empresas desenvolvem como parte da sua Gestão Ambiental ou gestão corporativa. 

A evolução e a difusão de ideias afins levaram algumas organizações a coadunarem o 

controle ambiental e a gestão administrativa, e a projetarem essa integração no escopo das 

estratégias de crescimento e de sobrevivência empresarial. Atender ao presente e gerar respostas 

setoriais e estanques passou a não ser suficiente; olhar o futuro, horizontalizar a análise e planejar 

corporativamente passaram a ser o caminho natural. 

Nas auditorias ambientais, deve-se utilizar uma abordagem planejada, documentada e 

justificável, observando as premissas assumidas, as limitações da auditoria e as normas utilizadas. 

A orientação procedimental para as auditorias ambientais tem estreita semelhança com as normas 

de auditorias da qualidade, cujo desenvolvimento nesse sentido já tem mais tempo. Esses 

documentos de orientação para a auditoria ambiental poderão fazer parte das seguintes séries de 

normas internacionais: séries ISO 14000: 14010 – Princípios da Auditoria Ambiental; 14011 – 

Critérios para Auditoria Ambiental e 14012 – Qualificação de Auditores Ambientais. 

Existem várias razões para se empreender uma auditoria ambiental ou um programa de 

auditorias. Uma auditoria para assegurar ao dirigente de uma empresa a segurança legal e 

administrativa que se deseja obter, no tocante, principalmente, à observância das leis vigentes, 

nas quais a operação da empresa está inserida. 

É, pois, importante ter em mente que os resultados e os benefícios desejados das 

auditorias estão estreitamente relacionados com os objetivos estabelecidos e os recursos alocados 

ao programa de auditorias. 
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As principais razões para se realizarem auditorias são: 

 

� Desenvolver uma Política Ambiental corporativa; 

� Conformidade com a Legislação; 

� Analisar as práticas gerenciais e as operações existentes; 

� Estimar os riscos e as responsabilidades; 

� Analisar os procedimentos de resposta e emergências; 

� Melhorar a utilização dos recursos; 

� Competição (restrição de mercado); 

� Selecionar fornecedores; 

� Adequar o treinamento ambiental; 

� Estratégia: desenvolver produtos e serviços ‘verdes’, demonstração de ‘diligência de 

vida’, e, por fim, obter uma apólice de seguro. 

 

Sanches (2000), percebendo as nuanças da motivação para as auditorias ambientais, bem 

como todo escopo que a cerca, dá surgimento a um novo conceito de gestão ambiental pró-ativa, 

que tem como base a antecipação aos fatos ambientais devidamente registrados 

transparentemente nas auditorias. 

 

Dentre as atividades ambientais que são usualmente auditadas, assim como no sistema de 

qualidade (ABNT, 2002), incluem-se as seguintes: 

 

� Política, responsabilidade e organização; 

� Planejamento, acompanhamento e relatório das ações; 

� Treinamento e conscientização do pessoal; 

� Relações externas com os órgãos públicos e a comunidade; 

� Adequação aos padrões legais; 

� Planejamento de emergências e funcionalidade; 

� Fontes de poluição e sua minimização; 

� Tratamento da poluição e acompanhamento das descargas; 

� Economia de recursos; 
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2.3.2 Monitoramento ambiental 

 

 Para Valle (2002), o monitoramento ambiental pode ser definido como “um sistema 

contínuo de observação, medições e avaliação ambiental”. O monitoramento permite estabelecer 

a medida da eficácia do Controle Operacional de um Sistema de Gestão Ambiental, seja esse 

calcado sob a égide de uma norma oficial (demandada de exigência técnica-comercial), seja por 

iniciativa própria da empresa, tendo em vista preceitos de atuação responsável ou de 

desenvolvimento sustentável. 

 O objetivo do monitoramento é, basicamente, identificar, registrar e documentar um 

impacto ambiental, de modo a oferecer informações imediatas quando um indicador vinculado a 

esse impacto se aproxime de valores estabelecidos como críticos. Campos & Melo (2008) listam 

uma série de indicadores que visam dissecar o desempenho dos sistemas de gestão ambiental. 

Dentre os vários indicadores listados no citado artigo, cabe destacar:  

 

 - número de multas por infrações ambientais; 

 - quantidade de resíduos para disposição; 

 - quantidade de efluentes; 

 - ruído medido em determinado local; 

 - massa de resíduos classe I, II e III gerados; 

 - consumo de matérias-primas; 

 - geração de gases, etc. 

 

 

2.3.3 Escopo regulamentador 

 

Há uma tendência crescente de surgimento de leis que rejam aspectos voltados para o 

meio ambiente. Isso é reflexo tanto da mudança de paradigma em relação à questão ambiental 

(Boff, 2009) quanto da necessidade de se controlarem os resíduos industriais e domésticos para 

fins econômicos. Sob o ponto de vista da gestão ambiental nas empresas, a demanda legal tanto 

se dá por intermédio de leis de âmbito federal, estadual ou municipal, quanto por normas 

estabelecidas por órgãos não governamentais, cujo objetivo é, ou fomentar o propósito específico, 

ou criar barreiras mercantis. 
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2.3.3.1 Legislação Ambiental / EIA-RIMA 

 

De acordo com Zolcsak (2002), o poder público poderá intervir na qualidade do meio 

ambiente pela imposição de normas legais que regulamentem as atividades e os agentes 

poluidores. Essa afirmação é filosoficamente basal para a criação de leis de proteção ao meio 

ambiente. 

O Artigo 225 da Constituição Federal Brasileira (Brasil, 2005) trata especificamente dos 

principais aspectos pertinentes ao meio ambiente: “Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. 

Nesse Artigo, o legislador estabeleceu o direito dos brasileiros a um meio ambiente 

saudável; além disso, expôs nos incisos IV a VI quais seriam as providências que deveriam ser 

tomadas para assegurar tal direito. 

Nos parágrafos 2° e 3° desse mesmo Artigo encontram-se as penalidades que deverão ser 

imputadas aos possíveis agressores do meio ambiente, quais sejam: pessoas físicas ou jurídicas, 

que estarão obrigadas à recuperação do meio degradado, bem como arcarão com sanções penais e 

administrativas. 

Todavia, segundo Ribeiro (2005), “a legislação ambiental brasileira já continha certo grau 

de sofisticação antes mesmo da promulgação da Constituição Federal”. 

São exemplos disso a Lei Federal n° 6.803/80, que diz a respeito ao zoneamento 

industrial e ao licenciamento ambiental, e o Decreto-Lei n° 1.413/75, que estabelecia o dever das 

indústrias de prevenirem e corrigirem prejuízos decorrentes da poluição realizada por elas ao 

ambiente natural. 

Seguindo essa linha de trabalho, em 1981 foi instituída a Lei n° 6.938, cuja meta principal 

consistia em estabelecer as diretrizes da chamada Política Nacional do Meio Ambiente, em que a 

preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida deveriam caminhar em conjunto com o 

desenvolvimento socioeconômico. 

Ainda conforme Ribeiro (2005), a Política Nacional do Meio Ambiente determinou como 

requisito para a obtenção do licenciamento para certas atividades [...] que se utilizem de recursos 

ambientais, consideradas efetivamente ou potencialmente poluidoras, e dos empreendimentos 

capazes de causar degradação ambiental, a apresentação de um Estudo de Impacto Ambiental – 
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EIA. Esse estudo deveria ser elaborado por técnicos credenciados e conter informações 

pertinentes ao diagnóstico ambiental da área, descrição da ação proposta e identificação de 

possíveis impactos positivos ou negativos no local. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio da Resolução n° 1 de 

23/01/1986, estabelecida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), “o impacto 

ambiental é caracterizado por qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 

do meio que sejam decorrentes direta ou indiretamente das atividades humanas e terminem por 

afetar a saúde e bem-estar da população envolvida”. 

Observa-se que para a realização do EIA, em conformidade com o dispositivo legal, bem 

como a recuperação dos danos causados e detectados pelo mesmo, haverá a alocação de verbas 

pecuniárias, sendo essas de responsabilidade da empresa. Além disso, deve-se proceder à 

elaboração do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) que exporá as conclusões do estudo 

realizado anteriormente. 

Conforme o Artigo 9° da Resolução n° 1 de 23/01/1986, do CONAMA, os requisitos 

mínimos que devem estar contidos no RIMA são: 

 

“I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas 

setoriais, planos e programas governamentais; 

II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada 

um deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as 

fontes de energia, os processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de 

energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados; 

III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do 

projeto; 

IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, 

considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando 

os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação; 

V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as 

diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não 

realização; 

VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos 

negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado; 

VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 
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VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem 

geral). 

 

Parágrafo único - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua 

compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, 

quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens 

e desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua implementação (IBAMA, 

1986)”. 

 

 O Código de Mineração brasileiro, por intermédio do Decreto-lei nº 227, de 28/02/1967, 

estabelece regras para lavra de minérios diversos. A extração de areias em geral, por conseguinte, 

seria incluída neste arcabouço legal. No que diz respeito ao beneficiamento e descarte de areia 

para fins de fundição, ainda não existem no Brasil lei específicas que tratem do tema. No entanto, 

há itens sobre regulamentação para o gerenciamento de Areias Descartadas de Fundição (ADF) 

por intermédio da Decisão de Diretoria da CETESB nº 152/2007/C/E, de agosto de 2007. Além 

dessa decisão, a Associação Brasileira de Normas Técnicas criou um comitê específico para tratar 

da questão, denominado Comitê Brasileiro de Fundição ABNT/CB-59. 

 A Política de Resíduos Sólidos do Estado de Pernambuco não faz menção ao tratamento 

da extração, nem à utilização, nem ao descarte de areia de fundição. Apenas, da lei 12.008, de 01 

de julho de 2001, lei da qual essa política se origina, os incisos I e II do parágrafo 5º do artigo 20 

consideram a extração mineral e a indústria metalúrgica como obrigatórias para os planos de 

gerenciamento de resíduos (ou controle operacional de resíduos), mas não especifica as areias de 

fundição. 

 

 Segundo Dias (2004), sob o ponto de vista da Educação Ambiental, o Brasil é o único país 

da América Latina a possuir uma política nacional específica para a Educação Ambiental. Trata-

se da lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dias (2004) ainda cita: “foi uma grande conquista 

política e essa não se deu sem sacrifícios de centenas de ambientalistas anônimos, 

funcionários(as) do Ibama, do Ministério do Meio Ambiente, ongueiros(as), em sua luta diária, 

nos corredores do Congresso, fazendo lobby, convencendo parlamentares, demovendo 

resistências, conquistando cumplicidades”. 
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2.3.3.2 Normas da série ISO 14.000 

 

Nos últimos anos, a preocupação com o impacto ambiental resultante das atividades 

industriais cresceu significativamente, o que fez com que a opinião pública tivesse passado a 

exercer uma pressão muito maior sobre os responsáveis pelos prejuízos causados ao meio 

ambiente. 

Os governos procuraram inicialmente desenvolver legislações ambientais de caráter 

punitivo. Para não serem punidas, as indústrias responderam (em alguns casos), inicialmente, 

com a instalação de equipamentos de controle da poluição que, a despeito de seu alto 

investimento, se mostraram insuficientes. Então, foram introduzidos os conceitos de legislação 

ambiental, de caráter preventivo, o que levou as empresas a algumas ações como: a seleção de 

matérias-primas, o desenvolvimento de novos processos e produtos, o reaproveitamento de 

energia e a reciclagem de resíduos. 

Apesar dos esforços, a preservação ambiental nem sempre foi alcançada e, quando 

atingida, os custos foram altos e os benefícios questionáveis. Assim, uma terceira geração de 

respostas começou a ser articulada, tendo como ponto de partida o gerenciamento ambiental 

eficaz. Surgem em 1996 as principais normas da ISO 14.000 (ABNT, 2002), que se tornam uma 

nova e importante ferramenta para as empresas demonstrarem seu comprometimento para com as 

questões ambientais. 

A conservação do meio ambiente representa para as empresas uma responsabilidade 

incontestável. Por outro lado, o mercado exige cada vez mais da empresa uma atuação 

transparente e concreta na preservação e conservação do meio ambiente, a qual se materializa 

pela realização de atividades que apresentem um mínimo de impacto ambiental. Em alguns casos, 

uma certificação ambiental é condição comercial sine qua non para a aceitação de algum produto 

em algum nicho de mercado específico. 

A política ambiental da empresa traduz o compromisso de melhoria contínua de sua 

atuação ambiental e materializa-se com a implantação do Sistema de Gerenciamento Ambiental 

(SGA), que engloba a realização de avaliações periódicas, para verificar, documentar e melhorar 

continuamente seu desempenho ambiental. 

O SGA é a parte do sistema de gestão da empresa que abrange a estrutura organizacional, 

as responsabilidade práticas, os procedimentos e os recursos necessários para determinação e 

implementação da política ambiental da organização. 
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Para atender às exigências de um SGA, duas normas foram publicadas. Elas descrevem os 

requisitos similares que devem ser cumpridos para que o SGA possa ser certificado ou validado 

por partes independentes, e que são: o Regulamento Europeu 1836/93 de Ecogestão e 

Ecoauditorias (EMAS); a Norma UNE-EN-ISO 14001: Sistema de Gerenciamento Ambiental: 

Especificações e Guia de Aplicação. 

O Regulamento Europeu 1836/93 de Ecogestão e Ecoauditoria foi publicado em 1993, 

pela Comissão das Comunidades Europeias, com o objetivo de impulsionar a melhoria da atuação 

ambiental das empresas industriais na Europa, mediante: 

 

a) o estabelecimento de Políticas, Programas e SGA; 

b) a avaliação sistemática objetiva e periódica da eficiência do SGA; 

c) o conhecimento público a respeito da atuação ambiental das empresas. 

 

A Norma UNE-EN-ISO 14001 é o Sistema de Gerenciamento Ambiental, com requisitos 

similares aos do regulamento Europeu. A empresa que desenvolva e implemente um SGA em 

conformidade com as diretrizes dessa Norma pode, por meio de uma auditoria realizada por uma 

entidade de Certificação, obter o certificado que valida que seu SGA cumpre com os requisitos da 

Norma e, com isso obter o Registro de Empresa Certificada. 

 

Os requisitos para a certificação do SGA, segundo a ISO 14.001 (ABNT, 2002), são: 

 

� Adotar uma política ambiental adequada às atividades da organização; 

� Avaliar os aspectos ambientais das atividades da organização; 

� Planificar os objetivos e o programa ambiental a partir da direção da organização; 

� Possuir documentação que explique o funcionamento do SGA; 

� Realizar auditorias periódicas no funcionamento do SGA; 

� Solicitar o exame da documentação e auditoria para uma entidade certificadora. 
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2.3.3.3 O Brasil em relação a outros países (ISO 14.000) 

 

 Segundo um levantamento da ABNT, conforme citam Pombo & Magrini (2008) essa é a 

situação do mundo em relação à quantidade de certificações ISO 14001 (Tabela 2.1): 

 

Tabela 2.1: número de certificados ISO 14.000 emitidos em todo o mundo 

 
 

 Ainda segundo um levantamento da Revista Meio Ambiente Industrial, conforme citam 

Pombo & Magrini (2008), verificam-se os seguintes percentuais em relação às certificações no 

Brasil (Figura 2.1): 

67%

17%

11%

4%

1%

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Nordeste

Norte

 
Figura 2.1: número de certificados emitidos no Brasil. 

Fonte: apud Pombo & Magrini (2008) 
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2.4 Considerações sobre o capítulo 

 

 Este capítulo apresentou os principais pontos de uma pesquisa bibliográfica voltada para 

as questões contemporâneas relacionadas bem como tema meio ambiente, bem uma sinopse das 

leis e normas que regem a questão. 

 O arcabouço legal das questões ambientais, no Brasil, é suficiente para demandar ações no 

sentido de se fomentar a gestão ambiental, bem como o atendimento aos requisitos de ordem 

legal no âmbito das empresas. Há também fomentos mercadológicos balizados em normas 

internacionais, como é o caso da série ISO 14000, que tem servido de norte procedimental 

utilizados pelas empresas e o próprio mercado para determinar quão comprometida está a 

organização em relação às questões de cunho ambiental. Por conseguinte, os produtos e serviços 

vinculados a empresas que detenham certificados afins tendem a ser mais aceitáveis. 

 Já existem quantificações acerca de certificações ambientais em todo o mundo. Isso tem 

uma feição tanto comparativa quanto informativa, no sentido de se estabelecer o status quo da 

questão e suas tendências de evolução. 

 Em relação à questão específica dos aspectos de gestão ambiental voltada para as areias 

de fundição, percebe-se que ainda há uma pequena quantidade de leis, principalmente no âmbito 

estadual. Isso acontece, também, porque a indústria de fundição não é pulverizada em todas as 

regiões brasileiras. 
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3 O PROCESSO DE FUNDIÇÃO 
 

3.1 Visão geral 

 

 Sob o ponto de vista econômico, o processo de produção por fundição serve, na maioria 

das vezes, à indústria de base. As indústrias de fundição estão intimamente relacionadas com o 

processamento de metais, de origem natural (minério) ou em sucatas, cujo produto será, ou uma 

peça pronta para sua utilização-fim, ou algum componente intermediário que necessitará de 

ajustes posteriores (usinagem, refusões, etc.). 

 Por ser uma área muito abrangente, não há uma definição oficial nem normativa acerca do 

processo de fundição. Vários autores o definem de maneiras distintas. Para Matos & Schalch 

(2008), “o processo de fabricação de peças metálicas por meio de fundição consiste em verter o 

metal líquido em moldes, com as características do modelo, confeccionados à base de areia”. Para 

Oliveira & Costa (2006), “dentre os diversos processos de dar forma aos metais (deformação 

plástica a quente e a frio, corte a quente e solda, usinagem, metalurgia do pó e fundição), o 

processo de fundição é o que proporciona o caminho mais curto entre a matéria-prima e a peça 

acabada”. 

 No Brasil, as indústrias de fundição estão mais concentradas no Sudeste do país. As 

demais regiões são quantitativamente mais carentes desse tipo de atividade industrial. 

 O processo de fundição propriamente dito consiste em se produzir um modelo de madeira 

(permanente) ou de isopor (descartável) correspondente à peça que se pretende produzir, envolvê-

lo com areia misturada a uma resina orgânica que a enrijecerá. Após o enrijecimento, esse 

modelo é retirado e em seu lugar ficará um “oco”, cuja geometria espacial tem o formato da peça 

final. No interior desse “oco”, por conseguinte, é vertido o metal líquido (em altas temperaturas), 

que resfriará a um dado tempo, resultando no produto final bruto. Após o resfriamento, a areia 

outrora enrijecida finda queimada e descartada ou recuperada para reutilização. A peça bruta 

segue para as demais etapas do processo de acabamento (tratamento térmico, desbaste por 

usinagem, etc.). 

 Martins & Almeida (2008) apresentam os principais itens relacionados com o processo de 

fundição: modelo, modelação, canal de descida, massalote, macho, macharia, molde, moldagem, 

fusão e vazamento. 
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 Cada elemento desse, conforme sua função, segue o processo abaixo discriminado: 

 

 a) Modelo: 

 É uma peça em madeira ou isopor que reproduz o formato geométrico da peça a ser 

produzida. Normalmente, possui uma dimensão espacial maior que a peça final em virtude da 

diferença de volume quando do resfriamento do metal no interior do molde. Cada tipo de metal 

tem uma relação específica de resfriamento, o que, por conseguinte, fornece subsídios para que os 

engenheiros de fundição calculem a dimensão real do modelo (indicado na figura 3.1); 

 

 
Figura 3.1: modelo em madeira ou isopor de uma peça a ser fundida 

Fonte: Martins & Almeida (2008) 

 

 b) Modelação: 

 É uma parte da fábrica (fundição) onde são fabricados estes modelos. Deve ter um 

perímetro específico e exclusivo em função, também, da geração de fuligens dos cortes e 

desbastes de madeira e isopor, elementos esses que podem contaminar o restante da fábrica, 

principalmente o interior dos moldes já prontos para o vazamento; 

 

 c) Canal de descida: 

 Tal qual um funil que alimenta uma garrafa, o canal de descida conduz o metal líquido da 

panela onde se encontra até o interior do molde (indicado na figura 3.1); 
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 d) Massalote: 

 Vazios internos do molde, propositalmente posicionados para evitar defeitos de falta de 

preenchimento da peça fundida em regiões mais volumosas. É necessário porque, quando do 

resfriamento, o metal se contrai. O massalote permite a manutenção do volume original da peça 

fundida pela retroalimentação com o metal líquido (indicado na figura 3.1); 

 

 e) Macho: 

 Reprodução do formato interno da peça a ser fundida, quando essa é oca. É um molde, ou 

em areia, ou em isopor (descartável), que reproduz a forma geométrica do interior das peças em 

questão (figura 3.2); 

 

 
Figura 3.2: macho em madeira ou isopor de uma peça a ser fundida 

Fonte: Martins & Almeida ( 2008) 

 

 f) Macharia:  

 Unidade da fábrica, de perímetro exclusivo, onde são fabricados os machos; 

 

 g) Molde: 

 Conjunto fabricado com areia composta especial, cuja parte oca será preenchida com 

metal líquido para formar a peça desejada. É o elemento estrutural da fundição. Normalmente, 

tem um formato externo de “caixa”, e suas faces exteriores são envolvidas por chapas metálicas 

para resistirem à pressão metalostática exercida durante o vazamento (figura 3.3); 
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Figura 3.3: molde de uma peça em areia enrijecida e caixa externa de chapa metálica 

Fonte: Martins & Almeida (2008) 

 

 h) Moldagem: 

 Unidade da fábrica, de perímetro exclusivo, onde são fabricados os moldes. 

 

 i) Fusão:  

 Unidade da fábrica onde estão os fornos usados para fundir (liquefazer) a carga metálica 

sólida que dará origem ao metal da peça a ser fundida. 

 

 j) Vazamento: 

 Operação de despejo do metal líquido nos moldes de areia. 

 

 Finalmente, a intersecção geométrica de todos os elementos fornece a peça a ser 

produzida (figura 3.4) 

 
Figura 3.4: peça fundida e acabada 

Fonte: Martins & Almeida (2008) 
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3.2 Processo de extração e de beneficiamento da areia 

 

 A areia pode ser considerada a matéria-prima mais importante de um processo de 

fundição. A qualidade de uma areia a ser utilizada vai definir a respectiva qualidade da peça final. 

Para que seja utilizada em uma determinada fundição, é necessário que, antes, se ajustem 

algumas características técnicas da areia, tais como: faixa granulométrica, grau de pureza, 

percentual de umidade, etc. Esse ajuste é feito durante o processo de beneficiamento da areia. 

 Antes, porém, de se beneficiar a areia, essa, por ser um minério, precisa ser extraída da 

natureza. Esse processo, portanto, chama-se extração. 

 

3.2.1 Processo de extração da areia 

 

 Extrai-se areia de uma determinada mina reservada para esse propósito. A extração é feita 

geralmente por dragagem e obedece às seguintes etapas: 

 

 a) Dragagem:  

 A draga é um equipamento de sucção e de recalque de areia. É composta de um motor 

(geralmente a diesel) e de uma bomba centrífuga de grande potência. Esses equipamentos ficam 

sobre uma balsa que boia na lagoa de extração (a fotografia 3.1 mostra uma draga); 

 
Fotografia 3.1: draga de extração de areia 

Fonte: Autor (2009) 



Capítulo 3                                                                                                                                     O processo de fundição 

 23

 
Fotografia 3.2: camada de areia a ser extraída do subsolo. 

Fonte: Autor (2009) 

 

 b) Peneira parabólica: 

 Também pode ser chamada de peneira de grãos grossos. É primeira etapa do corte de 

grãos. Nessa etapa, também são retidos pedregulhos e galhos de plantas; 

 

 d) Bombeamento da polpa: 

 A polpa recalcada pela draga, após passar pela peneira parabólica, é recalcada para o cone 

classificador, onde serão separados os grãos adequados dos grãos finos. Esse bombeamento é 

feito por intermédio de bombas centrífugas de grande potência, alimentados por energia elétrica 

proveniente de geradores de energia (a fotografia 3.3 mostra a estação de bombeamento de polpa 

e a peneira parabólica); 
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Fotografia 3.3: estação de bombeamento de polpa 

Fonte: Autor (2009) 

 

 e) Cone classificador: 

 É a etapa de retirada dos finos da areia por movimento centrífugo. Nessa etapa, os finos 

são, ou despejados em uma lagoa, ou reconduzidos à lagoa principal (a fotografia 3.4 e 3.5 

mostram um clone classificador). 

 
Fotografia 3.4: clone classificador de polpa de areia – visão geral 

Fonte: Autor (2009) 
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Fotografia 3.5: clone classificador de polpa de areia – visão local 

Fonte: Autor (2009) 

 

 A figura 3.5 mostra o processo de extração de areia. 

 
Figura 3.5: esquema de extração de areia 

Fonte: Autor (2009) 
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3.2.2 Processo de beneficiamento da areia 

 

 Depois de extraída, a areia necessita ser beneficiada. O beneficiamento consiste em secá-

la e garantir-lhe o corte (faixa granulométrica). 

 O processo de beneficiamento segue as etapas abaixo (figura 3.6): 

 

 
Figura 3.6: esquema do sistema de beneficiamento de areia 

Fonte: Autor (2009) 

 a) Moega:  

 É o depósito de areia antes da sua entrada do sistema. Normalmente, possui uma 

disposição geométrica de tal forma que a areia colocada “desce” naturalmente e alimenta o 

elevador de canecas. A moega serve como um depósito inicial da areia. 

 

 b) Elevador de canecas: conduz a areia da moega ao queimador. 

 Equipamento com pás presas à esteira giratória que conduz a areia da moega ao 

queimador. 
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 c) Queimador: 

 Por meio da chama que incide diretamente na areia, o equipamento seca a areia e deixa-a 

em uma umidade próxima de zero e em uma temperatura aproximada de 120ºC. Não pode haver 

um superaquecimento (acima de 500ºC) para que não haja a calcinação da areia e, 

consequentemente problemas no processo de maturação dos moldes. 

 

 d) Rec pac:  

 É uma peneira vibratória que serve para garantir o corte da areia, ou seja, a manutenção de 

uma faixa granulométrica entre 10 e 70 mesh (quantidade de aberturas por polegada quadrada em 

malha de tela de metal), faixa essa especificada para esse tipo de processo. Essa faixa pode variar 

em função do tipo de processo de moldagem e de fundição para fundição. 

 

 e) Primeiro vaso: 

 É um vaso de pressão, portanto passível de avaliação de NR13, que conduz, por pressão 

positiva, a areia aos ciclones. 

 

 f) Ciclones:  

 Por movimento centrífugo, retiram os resquícios de finos e de argila. 

 

 g) Resfriadores: 

 São trocadores de calor aquatubulares que resfriam a areia a aproximadamente 35ºC, 

patamar de sua utilização nos moldes. A água é resfriada por torres de resfriamento. 

 

 h) Segundo vaso: 

 É um vaso de pressão, portanto passível de avaliação de NR13, que conduz, por pressão 

positiva, a areia aos silos de armazenagem. 

 

 i) Silos: 

 Armazenam a areia para ser utilizada nos moldes. 
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3.3 Aspectos e impactos ambientais 

 

 Frequentemente há dificuldade em se distinguir o aspecto ambiental do impacto 

ambiental. Essa dificuldade aumenta, principalmente, nas ocasiões em que se pretendem elaborar 

procedimentos ou tabelas que exponham ambos. O dicionário Aurélio® define “aspecto” como 

“Cada um dos diversos modos com que um fenômeno, uma coisa, um assunto, etc., pode ser 

visto, observado ou considerado; lado, face, ângulo” e “impacto” como “‘pôr à força’; ‘ir de 

encontro a’”, portanto, sob o ponto de vista de gestão de recursos naturais, pode-se entender que 

o impacto ambiental é o resultado provocado na natureza por algum aspecto ambiental de 

modificação natural ou provocada por atividade humana no meio ambiente em questão. 

 O entendimento dos conceitos de impacto e de aspecto ambientais é bastante importante 

para que se crie uma real vidência dos fatos e se estabeleça um diagnóstico fiel da situação em 

que a empresa se encontra. Isso promove uma maior precisão na elaboração de ações em 

trabalhos vindouros. Serve como base para a medida da eficácia da manutenção da Gestão. 

 

3.3.1 Na extração de areia: 

 

 A extração de areia da Natureza ocorre ou por processo de retirada seca (em montes de 

areias) ou por dragagem, quando a areia está por sobre planícies ou várzeas. A dragagem, então, é 

uma operação de retirada de uma polpa (areia com água), por bombeamento centrífugo. É 

necessária, portanto, a formação de uma lagoa artificial (fotografia 3.1) para que lá resida uma 

draga (equipamento de dragagem). A draga, por sua vez, retira do subsolo as camadas de areia 

que necessita ser comercializada (seleciona a camada a ser retirada conforme a qualidade que se 

deseja). Essa operação provoca principalmente a erosão do terreno de dragagem. A fotografia 3.2 

mostra as camadas do subsolo que são expostas com a dragagem. 

 O principal aspecto ambiental encontrado é a erosão ou assoreamento provocado na 

região de dragagem. Como a camada de terra agricultável é totalmente destruída, ocorre, por 

conseguinte, como impactos ambientais, a destruição vegetativa do perímetro de dragagem, a 

perda de produtividade do solo, a redução da profundidade do leito e o comprometimento da 

qualidade da água. 

 Como nem toda terra retirada é aproveitada, parte dela, oriunda de granulometria fora de 

especificação para a utilização na fundição, volta, ou para a própria lagoa, ou para uma outra 
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região específica para tal fim. Essa movimentação de terra, em conjunto com o assoreamento dos 

córregos, é um outro aspecto ambiental importante. A fotografia 3.4 (apresentada na seção 

anterior) mostra o fracionamento da areia. 

 O equipamento de dragagem utiliza óleo diesel como combustível para a bomba 

centrífuga. Como a polpa com areia é bastante abrasiva, a vida útil do equipamento costuma ser 

baixa se comparada com outros equipamentos semelhantes que bombeiam somente líquidos. Essa 

alta freqüência de manutenção gera vazamentos constantes de óleos e graxas no lago, o que na 

sequência polui a água superficial e o solo. A mineradora em questão ainda possui um gerador de 

eletricidade movido a óleo diesel para alimentar eletricamente uma bomba centrífuga a jusante da 

draga (fotografia 3.3). Esta suboperação tem como principal aspecto ambiental a geração de 

ruídos e materiais particulados do funcionamento do gerador, bem como da bomba centrífuga.  

 A suboperação final da mineração é um cone classificador que separa (corta) a areia 

conforme sua granulometria (fotografia 3.5). O principal aspecto ambiental nessa etapa é a 

vibração que afugenta os pequenos animais, porém, destaca-se o fato de que, quando em média 

ou grande ventania, forma-se uma espécie de aerossol que é levado pela circulação de ar e 

deposita-se na área do entorno em questão. A tabela 3.1 resume os aspectos e impactos da 

extração de areia em questão. 

 

Tabela 3.1: principais aspectos e impactos ambientais na extração da areia 

 
Fonte: Autor (2009) 



Capítulo 3                                                                                                                                     O processo de fundição 

 30

3.3.2 No beneficiamento da areia: 

 

 O beneficiamento da areia ocorre normalmente em um só lugar da área da fábrica que se 

destina exclusivamente para esse fim. Nesse setor, há bastante movimentação mecânica e queima 

de gás ou óleo para a secagem da areia que chega úmida da mineração. 

 A primeira etapa, que apenas acomoda a areia que entra no processo, onde se encontra 

uma moega, tem como principal aspecto ambiental o vazamento de óleos e graxas, já que possui 

motores elétricos com seus respectivos redutores que, em função da abrasividade da areia, 

eventualmente sofrem com fraturas na carcaça e o consequente vazamento do óleo lubrificante, 

que poderá contaminar os solos. Na sequência, as fases do elevador de canecas e o queimador 

propriamente dito, sob o ponto de vista de impactos ambientais, são os elementos mais 

significativos desse sistema. Os aspectos relacionados com essas etapas são a geração de ruídos, a 

geração de fumos, gases e poeiras, o vazamento de óleos e graxas, cujos principais impactos são a 

poluição sonora, a poluição atmosférica, a intoxicação e a poluição do solo e da água. 

 Os equipamentos que seguem possuem praticamente as mesmas características no que diz 

respeito a aspectos e impactos ambientais. A tabela 3.2 mostra um resumo dos aspectos e 

impactos envolvidos. A fotografia 3.6 apresenta o aspecto visual do Setor de Beneficiamento de 

Areia. 

 

 
Fotografia 3.6: setor de beneficiamento de areia 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela 3.2: principais aspectos e impactos ambientais no beneficiamento da areia 

 
Fonte: Autor (2009) 
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3.4 Considerações sobre o capítulo 

 

 Este capítulo apresentou uma visão geral do processo de fundição de peças de ferro e aço, 

os itens construtivos dos produtos relacionados com o processo de fundição, as etapas do 

processamento de beneficiamento de areia (com esquemas pictóricos) e os aspectos e impactos 

(tabelados) que esses processos possuem em relação ao meio ambiente. 

 A areia é a matéria-prima mais importante para o processo de fundição. As interferências 

de processo que se podem realizar são menos possíveis que na sucata de ferro, por exemplo, 

razão pela qual a origem (qualidade da areia na mina) é essencial para a capabilidade do processo 

de fundição. A areia é, também, a que demanda um maior número de impactos ambientais, o que 

requer uma maior atenção da gestão ambiental da fundição em questão. 
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4 PROPOSTA DE SISTEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE 

OPERACIONAL PARA A GESTÃO AMBIENTAL 
 

 A sistemática proposta para a implementação de um sistema de gestão ambiental próprio 

tem o objetivo de criar diretrizes para serem seguidas com foco em uma Gestão Ambiental 

voltada mais propriamente para uma atuação responsável, com base, sobretudo, no conceito 

amplo de desenvolvimento sustentável do que para o atendimento a uma norma específica. 

 

 Para a implementação, considera-se duas etapas: 

 

 ETAPA 1 - Preparação: 

  - Definição das responsabilidades e autoridades; 

  - Definição da política ambiental; 

  - Atendimento à legislação; 

  - Divulgação interna; 

  - Preparação dos envolvidos; 

  - Definição da hierarquia documental; 

  - Cadastro de fornecedores; 

  - Construção da central de resíduos; 

  - Definição dos indicadores de monitoramento ambiental. 

 

 ETAPA 2 – Confecção do Procedimento de Controle Operacional: 

  - Confecção do Controle Operacional (documento); 

  - Auditorias; 

  - Análise crítica; 

  - Administração da Rotina do Controle Operacional; 

  - Cronograma de Implementação. 
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4.1 ETAPA 1 - Preparação: 

 

 A figura 4.1 mostra o fluxograma de implementação na fase de preparação. Em cada 

etapa, a parte superior da caixa mostra a ação e a parte inferior da caixa mostra a(s) função(ões) 

reponsável(eis): 

 
Figura 4.1: Fluxograma de implantação na fase de preparação 

Fonte: Autor (2009) 
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a) Definição das Responsabilidades e Autoridades: 

 

 Cada empresa possui uma hierarquia funcional estabelecida em virtude de suas 

necessidades administrativas ou de características técnicas do processo de produção propriamente 

dito. Porém, para fins de implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, podem-se 

considerar basicamente quatro níveis: 

 

 - Direção: 

 Representante ou procurador dos acionistas. Tem como principais atribuições dentro do 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) aprovar a política ambiental, aprovar ou demandar 

correções para as análises críticas do sistema, gerenciar as questões voltadas para o atendimento 

da legislação (esse item está fora do escopo desse guia de implementação); 

 

 - Gerência: 

 Profissional gestor de área ou de qualidade ou de segurança, por possuir, essas áreas, 

afinidade procedimental com o SGA. Dentre suas principais atribuições no SGA, destacam-se 

gerenciar as análises críticas do sistema, fornecer subsídios e recursos para a implementação das 

ações, coordenar o cronograma de implementação do sistema, preparar as principais 

competências para a implementação do sistema, distribuir as responsabilidades para a elaboração 

de procedimentos próprios do sistema; 

 

 - Supervisão: 

 Profissional de média gerência, ou de supervisão de equipes. Cabe a ele a elaboração de 

procedimentos e registros para o SGA, bem como o treinamento dos operadores (aqueles que vão 

cumprir os procedimentos), principalmente no que diz respeito ao Controle Operacional (item 

4.2), considerado o mais importante documento do SGA. 

 Deve-se escolher um Padrinho do Sistema em meio aos supervisores. Esse padrinho 

trabalhará em regime de tempo integral na implementação do sistema, agindo como facilitador de 

seus pares e de todos os operadores. Durante o período considerado como de implementação, este 

deve reportar-se tecnicamente à Gerência responsável pela análise crítica do sistema. 

 No caso da opção por um sistema de gestão normatizado (ISO 14000), é esse padrinho 

que deve ser preparado para ser o auditor líder. 
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 - Operação: 

 Pessoas dispostas no processo de produção propriamente dito. A elas cabe a 

responsabilidade de cumprir os itens estabelecidos nos procedimentos e no Controle Operacional. 

 

 As descrições das responsabilidades e autoridades descritas acima devem ser contidas ou 

em um manual de gestão ambiental ou, no mínimo, em um documento de descrição de cargos 

constante no Setor de Recursos Humanos. 

 

 Para as reuniões de análise crítica do SGA, ou seja, as reuniões nas quais serão listados o 

andamento da implementação, as pendências, as ações e o status do SGA depois de 

implementado, deve ser formado um Comitê de Implementação de Manutenção. O Comitê deve 

ser composto por, no mínimo, um membro da direção, o gerente responsável pelo sistema, pelo 

padrinho do SGA, por mais um membro da supervisão. A presença de membros da operação é 

facultativa. 

 

b) Definição da Política Ambiental: 

 

 Muito embora uma política ambiental possa parecer alguma ideia subjetiva, a sua 

definição, calcada na clareza e na objetividade, é bastante importante para a difusão da 

consciência ambiental que deve prevalecer em todos os colaboradores envolvidos com a gestão 

ambiental que se pretende implementar na empresa. Certamente, uma vez um colaborador, seja 

de que nível for, aceitando a política estabelecida, parte para efetuar seus trabalhos, no que 

concerne a questões ambientais, com a convicção moral de suas ações (e de sua contribuição) 

requeridas para as operações afins. Pol (2003) transcende o conceito de consciência ambiental, 

gestão ambiental, para algo que paira no inconsciente coletivo na medida em que temas correlatos 

forem sendo desenvolvidos. 

 A definição da política deve ser efetuada por intermédio de reuniões do Comitê de 

Implantação, exclusivamente requeridas para se debater esse tema. É de bom alvitre que o texto 

contido na política seja objetivo, de linguagem acessível tanto a todos os colaboradores da 

empresa quanto aos clientes e fornecedores que a visitam. Campanhas ou concursos internos de 

sugestões também podem ser utilizados para facilitar a obtenção do texto requerido. 

 Dois meses é suficiente para essa etapa do processo. 



Capítulo 4                              Proposta de sistemática de implantação de controle operacional para gestão ambiental 

 37

c) Atendimento à legislação: 

 

 O Comitê de Implantação deve delegar aos Setores afins a observância das legislações 

pertinentes. Isso inclui as respectivas licenças ambientais na região na qual a empresa se 

encontra, o atendimento às normas regulamentadoras – NRs (principalmente a NR 9, que trata do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), conforme a característica da empresa. Nessa 

proposta, não é função do Comitê a responsabilidade em gerir o andamento das nuanças legais 

dos respectivos itens de atendimento às legislações. O Comitê apenas requer os devidos 

documentos oficiais para fins de gerenciamento dos itens que constam no controle operacional. 

 As atividades “b” e “c” podem ser realizadas paralelamente. 

 

d) Divulgação interna: 

 

 A empresa deve julgar qual é a melhor forma de se realizar uma divulgação acerca da 

implementação de um SGA. Gibis, cartazes, folders são algumas opções disponíveis. 

 

e) Preparação dos envolvidos: 

 

 A preparação dos envolvidos se dará essencialmente por intermédio de treinamentos 

externos e internos à empresa. Para cada nível na hierarquia do SGA, recomenda-se, no mínimo, 

alguns treinamentos: 

 

 - Direção e Gerência: legislação ambiental, noções de direito ambiental, fundamentos de 

atuação responsável e desenvolvimento sustentável; 

 

 - Gerência: definição de aspectos e impactos ambientais, auditoria ambiental, economia 

ambiental, noções de estatística; 

 

 - Supervisão: definição de aspectos e impactos ambientais, auditoria ambiental, 

elaboração de procedimentos, relacionamento interpessoal, técnicas de reuniões e de dinâmicas 

de grupo. No caso do Padrinho do SGA, ele deve também realizar um treinamento externo de 

Auditor Líder de Sistema.  
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 - Operação: definição de aspectos e impactos ambientais e relacionamento interpessoal. 

 

f) Definição da Hierarquia Documental: 

 

 Para fins de estrutura documental do SGA, sugere-se que a hierarquia documental seja 

voltada para os itens abaixo: 

 

 - Manual Ambiental: 

Deve conter informações gerais sobre o programa de atuação responsável ou de 

desenvolvimento responsável que a empresa adotou. Descreve os porquês. Descreve a Política 

Ambiental, a Missão e a Visão da empresa. Mostra o organograma da empresa, de modo a tornar 

evidente o Comitê de Implementação do SGA; 

 

 - Procedimentos: 

 Lista o “como” de todas as atividades sistêmicas do SGA, e define as responsabilidades 

por cada atividade descrita; 

 

 - Especificações: 

 Contêm itens técnicos, ou seja, eminentemente numéricos em relação a alguma etapa do 

processo fabril; 

 

 - Lições ponto a ponto (LPP): 

 São documentos em cada posto de trabalho, os quais contêm as principais informações 

sobre a execução de uma determinada tarefa. Devem elas ser escritas em uma única página. 

Normalmente, são alusões a algum ponto do Controle Operacional ou a procedimentos diversos 

no chão de fábrica. Por exemplo: uma LPP para instruir um Operador sobre como tratar o resíduo 

3RS do Controle Operacional (ADF); 

 

 - Controle Operacional: 

 Documento basal do SGA, é o conjunto de todas as práticas que visam garantir o 

atendimento às diretrizes do próprio SGA (proposta de Controle Operacional Padrão no item 4.2). 

Dele poderão derivar os procedimentos ou LPPs. 
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 As atividades “d”, “e” e “f” podem ser realizadas paralelamente. 

 

 A figura 4.2. mostra os níveis hierárquicos da documentação. 

 

 
Figura 4.2: Hierarquia documental 

Fonte: Autor (2009) 

 

 Presume-se que, no período de um ano, todos os documentos estejam prontos para o início 

do SGA. 

 

g) Cadastro de fornecedores de serviços ambientais: 

 

 Caberá ao Setor de Suprimentos ou Compras recrutar fornecedores de serviços ambientais 

(aterros industriais, aterros sanitários, incineradoras, etc.) para que o Comitê de Implantação 

aprove as respectivas empresas contratadas em função de critérios técnicos e legais constantes 

nas legislações vigentes na região. Esses fornecedores serão principalmente os destinos citados 

no Controle Operacional. 
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h) Construção ou reforma da Central de Resíduos: 

 

 É necessária uma Central de Resíduos para o acolhimento interno dos resíduos gerados na 

operação da fábrica. Essa central deve ser construída considerando baias independentes para, no 

mínimo, vidro, papel, metal, resíduos orgânicos e resíduos perigosos. Deve conter iluminação e 

ventilação adequadas. Não deve conter espaços confinados. E, por fim, ter, em seu perímetro, 

calhas para direcionar as águas pluviais e não permitir que haja inundação quando da ocorrência 

de chuvas fortes. 

 

h) Definição dos Indicadores de Monitoramento Ambiental e suas Metas: 

 

 O Comitê de Implantação deve determinar que indicadores servirão de base para a 

avaliação do SGA. Tanto melhor que esses indicadores sejam derivados dos itens relacionados no 

Controle Operacional. 

 Deverá haver registros em planilhas, exclusivas para tal fim, para cada indicador a ser 

avaliado. 

 A definição das metas dos indicadores se dá de duas formas: 

 

 - Observância das leis ou regulamentos vigentes em órgãos ambientais específicos; 

 - Definição quantitativa por intermédio de método estatístico* adequado; para isso 

devem-se avaliar os dados por meio de uma coleta durante um determinado período** que o 

método utilizado exigir. 

 

 O item 4.2 contém exemplos de indicadores que poderão compor o leque de 

monitoramento ambiental em um Sistema de Beneficiamento de Areia de Fundição. 

 As atividades “f”, “g” e “h” podem ser realizadas paralelamente. 

 

 

 

 

 
 Não faz parte do escopo deste trabalho sugerir uma metodologia estatística para tais intentos. 

** Para fins de proposta, no cronograma, será considerado um período de três meses. 
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4.2 ETAPA 2 - Confecção do Procedimento de Controle Operacional 

 

 A figura 4.3 mostra o fluxograma de implantação na fase de Controle Operacional. 

 

 
Figura 4.3: Fluxograma de implantação na fase de Controle Operacional 

Fonte: Autor (2009) 

 

a) Confecção do Controle Operacional: 

 

 Essa etapa do processo de implementação do SGA é a mais importante que existe e deve 

demandar o maior tempo dentro da implantação, pois esse documento é bastante detalhista e dele 

surgirão todos os dados que comporão os outros procedimentos que se referirem às questões 

ambientais técnicas da empresa. 

 Basicamente, a construção do Controle Operacional se dará da seguinte forma: 

 

 - Identificação de todas as áreas geradoras de resíduos ou aspecto ambiental envolvidos; 

 - Definição do tratamento do resíduo ou aspecto; 
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 - Definição do destino interno (interior da empresa) para o resíduo; 

 - Definição do destino externo (fornecedor de serviços ambientais) para o resíduo; 

 - Construção das LPPs, se possível, para cada item do Controle Operacional. 

 

b) Auditorias: 

 

 As auditorias do SGA visam avaliar quão eficaz está o atendimento aos procedimentos 

estabelecidos. 

 O plano de auditoria deve identificar as áreas, as atividades e os processos que serão 

avaliados, de modo a se envolverem os procedimentos administrativos e operacionais, 

principalmente no que diz respeito aos registros que perfazem a operação cotidiana dos itens que 

constam do Controle Operacional. Como resultado da auditoria, surgem tanto a identificação das 

não conformidades quanto o estabelecimento de ações corretivas ou preventivas com o intuito de 

adequar o sistema aos requisitos preestabelecidos cujas implementações e eficácia devem ser 

analisadas a posteriori (na etapa de análise crítica). 

Nessa proposta, há duas auditorias, uma a cada doze meses. 

 

c) Análise crítica: 

 

 Trata-se de uma reunião periódica da qual participam membros da alta administração da 

empresa juntamente com os envolvidos no sistema de gestão ambiental, cujo tema principal é a 

avaliação do andamento do SGA em função das conformidades e não conformidades, bem como 

as ações corretivas e preventivas obtidas nas auditorias. Como resultado da análise crítica, surge 

definição de ações cujo intuito é fazer fluir o que fora determinado como ações corretivas ou 

preventivas para mitigar as não conformidades do sistema identificadas nas auditorias. 

A empresa deve decidir a frequência das análises críticas, porém, a partir do 

estabelecimento do SGA, o ideal é que a frequência seja de uma reunião a cada mês. 

 

d) Administração da Rotina do Controle Operacional: 

 

 Os registros referentes ao controle operacional podem ser efetuados e administrados 

diretamente em sala anexa ao Pátio de Resíduo. A principal vantagem de se efetuar esse controle 
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nas proximidades do pátio é ter o domínio das ações, o controle de toda a documentação e uma 

visão clara do inventário físico dos resíduos. 

 

 

 A proposta que segue sugere um padrão que seja aplicável a qualquer Sistema de 

Beneficiamento de Areia de fundições que produzam ferro e aço. 

 A construção das tabelas que contêm todos os itens a serem controlados, ou seja, o 

Controle Operacional, tem de ser o trabalho mais lento, porém, o mais preciso de toda a 

formatação administrativa de um sistema de gestão ambiental. Deve ser efetuado ou pelo Comitê 

de Implementação do sistema, ou por quem esse determinar. É necessário que se tenha a priori 

conhecimento do processo de produção propriamente dito e, por conseguinte, conhecimento 

técnico acerca dos itens relacionados. 

 Para a elaboração do Controle Operacional, deve-se considerar o arcabouço de resíduos 

gerados, ou os aspectos ambientais vigentes na ocasião da elaboração. É importantíssimo que as 

informações tracem um status quo do processo com toda fidelidade para que posteriores 

monitoramentos ambientais sejam exatos. Como base para a avaliação, devem ser listados 

resíduos sólidos, resíduos líquidos, consumos, emissões, vazamento e/ou derramamentos. 

 O monitoramento ambiental será efetuado por intermédio dos dados obtidos de registros 

dos itens do Controle Operacional. O ideal é que se tenha um profissional exclusivo para 

administrar o monitoramento ambiental e que esse tenha como base a Central de Resíduos, onde 

todas as informações afins serão concentradas. 

 Como sugestão de itens de controle para o monitoramento ambiental, os quais devem 

constar em registros devidamente estabelecidos, tem-se, no mínimo: 

 

 - Quantidade (tonelada) de areia bruta consumida por mês – 1 RS; 

 - Quantidade (tonelada) de areia crua desperdiçada por mês – 2 RS; 

 - Quantidade (tonelada) de areia queimada gerada por mês – 3 RS; 

 - Quantidade (kg) de material refratário desperdiçado – 4 RS; 

 - Quantidade (kg) de cavaco gerado por mês – 13 RS; 

 - Quantidade (kg) de madeira sucateada por mês – 26 RS; 

 - Quantidade de baldes (200 kg) de sobra de resinas e/ou tintas por mês – 6 RL a 9 RL; 

 - Consumo de água industrial (m3) por mês – 1 CO; 
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 - Consumo de combustíveis (m3) por mês – 3 CO; 

 - Emissão de particulados (via PPRA – NR9) gerados no transporte da areia – 1 EM. 

 

 Os itens abaixo, 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3, apresentam estão relacionados com uma proposta de 

Controle Operacional para os Sistemas de Beneficiamento de Areia em Fundições. 

 

4.2.1 Plano de Controle Ambiental de Resíduos Sólidos e Líquidos 

 

 O procedimento de controle ambiental de geração de resíduos sólidos e líquidos é feito 

considerando-se todos os elementos de composição sólidos e líquidos que são gerados no 

processo de produção, além dos gerados em atividades de apoio, tais como administração ou 

serviço médico. 

 A essência do controle é registrar a quantidade de sólidos e líquidos gerados, bem como 

garantir o fiel destino deles, conforme o que rege o documento de controle. 

 Para efeito do controle de resíduos sólidos e líquidos, estabelecem-se seis itens (que serão 

tabelados – primeira linha da tabela do procedimento): 

 - Número sequencial: identificação do resíduo; 

 - Resíduo: descrição do resíduo sólido ou líquido; 

 - Área geradora: local de geração do citado resíduo; 

 - Cuidados no manuseio e acondicionamento: breves recomendações de segurança no 

manuseio do material. Geralmente, tarefas são mais detalhadas nas LPPs; 

 - Armazenamento / acondicionamento: destino temporário do resíduo (interior da 

empresa); 

 - Disposição final / responsável: destino externo do resíduo e o responsável pelo envio do 

material. 

 

Cada resíduo identificado (primeira coluna da tabela) será identificado como RS (resíduo 

sólido) ou como RL (resíduo líquido), acrescido do número sequencial; 

 

 As tabelas A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e A.6 do apêndice mostram os procedimentos de 

controle operacional dos resíduos sólidos e líquidos. 
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 O gerenciamento do controle operacional para resíduos sólidos e líquidos, consumo e 

emissões e derramamentos e vazamentos, consiste em registrar e acompanhar os índices das 

unidades de medida referentes ao item em questão. Como evidência dos registros, podem-se ter 

planilhas de registro, notas fiscais de aquisição de material ou de remessa, contas de água, contas 

de energia, livros de ocorrência ou qualquer outra evidência procedimental ou legal. 

 Para efeito gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos, estabelecem-se seis itens (que 

serão tabelados – primeira linha da tabela do procedimento): 

 - Número sequencial: identificação do resíduo; 

 - Resíduo: descrição do resíduo sólido ou líquido; 

 - Unidade de medida: dimensão utilizada para controlar o resíduo (kg, ton, peça, etc.); 

 - Registro: tipo de registro que será efetuado como evidência da geração ou destinação do 

resíduo; 

 - Freqüência da verificação: intervalo de tempo que será utilizado para registrar a geração 

do resíduo; 

 - Responsável: quem registrará os dados. 

 

 As tabelas A.7, A.8, A.9, A.10 e A.11 do apêndice mostram como é efetuado o 

gerenciamento do controle operacional de resíduos sólidos e líquidos. 

 

 

4.2.2 Plano de Controle Ambiental de Consumos e Emissões 

 

 O procedimento de controle ambiental de geração de consumo e emissões é feito 

considerando-se todos os elementos de consumo ou emissões que são gerados no processo de 

produção, além dos gerados em atividades de apoio, tais como administração ou serviço médico. 

 É importante registrar as quantidade consumidas ou emitidas, porém devem-se verificar 

os aspectos voltados para o custo desses controles. 

 Para efeito do controle do consumo e emissões, estabelecem-se cinco itens (que serão 

tabelados – primeira linha da tabela do procedimento): 

 - Número sequencial: identificação do resíduo; 

 - Aspecto ambiental: descrição do consumo ou emissão; 
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 - Controle Operacional: breves recomendações de segurança no manuseio do material. 

Geralmente, as tarefas são mais detalhadas nas LPPs; 

 - Área: origem do aspecto; 

 - Responsável: responsável pelo controle. 

 

Cada resíduo identificado (primeira coluna da tabela) será identificado como CO 

(consumo) ou como EM (emissão), acrescido do número sequencial; 

 

 A tabela A.12 do apêndice mostram os procedimentos de controle operacional de 

consumo e emissões. 

 

 Para efeito do gerenciamento do consumo e emissões, estabelecem-se seis itens (que serão 

tabelados – primeira linha da tabela do procedimento): 

 - Número sequencial: identificação do resíduo; 

 - Aspecto ambiental: descrição do consumo ou emissão; 

 - Unidade de medida: dimensão utilizada para registrar o consumo ou emissão (m3, kg, 

ton, etc.);  

 - Freqüência da verificação: intervalo de tempo que será utilizado para registrar a geração 

do resíduo; 

 - Registro: tipo de registro que será efetuado como evidência da geração ou destinação do 

resíduo; 

 - Responsável: quem registrará os dados. 

 

 A tabela A.13 do apêndice mostra como é efetuado o gerenciamento do controle 

operacional de consumo e emissões. 
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4.2.3 Plano de Controle Ambiental de Vazamentos ou Derramamentos 

 

 O controle ambiental de geração de vazamentos e derramamentos é feito considerando-se 

todos os elementos de vazamentos e derramamentos que são gerados no processo de produção 

 Para efeito controle de vazamentos e derramamentos, estabelecem-se cinco itens (que 

serão tabelados – primeira linha da tabela do procedimento): 

 - Número sequencial: identificação do resíduo; 

 - Aspecto ambiental: descrição do vazamento ou derramamento; 

 - Controle Operacional: breves recomendações de segurança no manuseio do material. 

Geralmente, as tarefas são mais detalhadas nas LPPs; 

 - Área: origem do aspecto; 

 - Responsável: responsável pelo controle. 

 

Cada resíduo identificado (primeira coluna da tabela) será identificado como VD 

(vazamento ou derramamento), acrescido do número sequencial; 

 

 A tabela A.14 do apêndice mostra os procedimentos do controle operacional de 

vazamento e derramamento. 

 

 Para efeito do gerenciamento do derramamento e vazamento, estabelecem-se cinco itens 

(que serão tabelados – primeira linha da tabela do procedimento): 

 - Número sequencial: identificação do resíduo; 

 - Aspecto ambiental: descrição do derramamento ou vazamento; 

 - Registro: tipo de registro que será efetuado como evidência da geração ou destinação do 

resíduo; 

 - Frequência da verificação: intervalo de tempo que será utilizado para registrar a 

ocorrêcia; 

 - Responsável: quem registrará os dados. 

 

 A tabela A.15 do apêndice mostra como é efetuado o gerenciamento do controle 

operacional do vazamento e derramamento. 
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4.3 Cronograma de Implementação 

 

 Para um período total de 24 meses, por exemplo, pode-se utilizar a distribuição da 

implantação conforme o gráfico de Gantt abaixo (figura 4.4.): 

 
Figura 4.4: Cronograma de implantação – Gráfico de Gantt 

Fonte: Autor (2009) 

 

 

4.4 Considerações sobre o capítulo 

 

 Este capítulo mostrou as etapas básicas para a implementação de um controle operacional 

que sirva como base para a implantação de um sistema de gestão ambiental focada em sistemas 

de beneficiamento de areia em fundições. 

 A estrutura do Controle Operacional mostrado já pode ser utilizada do modo que está para 

iniciar a rotina do dia a dia dessa fase da gestão ambiental. 

 A decisão de implantação de uma gestão por parte da empresa não está necessariamente 

vinculada a alguma exigência de algum mercado. Basta que faça parte do viés de valores da alta 
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administração da organização em questão. A princípio, também não é necessário vincular a 

gestão ambiental a uma norma oficial qualquer, como é o caso da série ISO 14000. O mais 

importante é criar uma sistemática de controle e fazer funcioná-la. 

 Empresas que já trabalhem no seu cotidiano com uma sistemática procedimental, um 

sistema de qualidade ISO 9000, podem aproveitar esse arcabouço para estender sua linha de 

administração à questão de cunho ambiental. 

 Afora o atendimento às exigências legais por parte da empresa, a base da gestão ambiental 

é o controle dos resíduos gerados pelo seu processo industrial ou administrativo, e trabalhar no 

sentido de evoluir no tocante à redução da geração desses mesmos resíduos. Também é parte do 

escopo da gestão, agir nas emergências ambientais. 

 O principal documento para a gestão ambiental em uma empresa é o Controle 

Operacional, pois dele surgirão todos os procedimentos pertinentes. 
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5 ESTUDO DE CASO 
 

 Um empresa de grande porte foi usada como estudo de caso para avaliar a situação atual 

em que se encontrava face à implementação de um sistema de gestão ambiental próprio. 

 

5.1 Breve descrição da Empresa 

 

 A empresa cujas instalações serviram como base para a avaliação deste estudo foi uma 

Fundição de ferro e aço, que está localizada na Região Metropolitana do Recife, Pernambuco. 

 De porte e estruturas semelhantes, não há outra igual na referida região. Isso facilita a 

operação de um lado, pois com o passar do tempo, a mão de obra se especializa internamente, e 

torna-se mais barata, em função de não haver concorrência no mercado de trabalho para os 

especialistas que vão se formando em seu interior. Por outro lado, considerando-se um aspecto 

mais técnico, essa localização dificulta a operação pelo isolamento geográfico dos grandes 

centros de fornecedores de elementos tecnológicos afins, como também de alguns insumos e, 

principalmente, de matérias-primas. 

 Os produtos dessa empresa são divididos entre ferro e aço, sendo este último, 

economicamente, de maior valor agregado e, por conseguinte, fruto de maior atenção técnica e 

comercial considerando-se o aumento de volumes no sentido de caracterizar o crescimento 

empresarial. 

 O mercado que a empresa atendia, até aproximadamente o ano de 2000, era basicamente o 

setor sucroalcooleiro. A maior parte da produção era de fundidos de ferro, o que conferia à 

empresa uma média ou baixa rentabilidade e um nível de empregabilidade de aproximadamente 

150 pessoas. Havia, igualmente, o serviço interno de manutenção de equipamentos desse mesmo 

mercado de usinas de açúcar e álcool. Esse serviço incrementava o faturamento da empresa, cuja 

importância era até então significativa pelo baixo custo. Com o advento do crescimento 

econômico mundial, o mercado de fundidos foi se tornando mais requerido. As áreas de energia e 

mineração, principalmente, passaram a demandar mais produtos com essa característica. A maior 

preocupação desse nicho de mercado era, portanto, absorver os produtos necessários de empresas 

que pelo menos tivessem infra-estrutura para produzi-los. Dessa forma, entre os anos de 2000 e 

2007 a empresa em questão foi beneficiada com um aumento de produção, principalmente de 

aço, além da diversificação dos produtos em seu mix. Isso provocou, por um lado, um incremento 
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bastante significativo de sua lucratividade, um elevado nível de faturamento e uma necessidade 

de aumento do seu quadro de mão de obra, sobretudo aquela mais especializada, tais como 

técnicos e engenheiros. No final de 2007 a empresa já contava com aproximadamente 500 

funcionários e atendia a um mercado crescente no Brasil, na América do Norte, na Europa e na 

Ásia. Dentre as várias linhas de produtos destacavam-se componentes para equipamentos de 

mineração (britadores), componentes para equipamentos de hidrogeração de energia, carcaças de 

bombas de água e de óleos de grande capacidade. 

 Para esse tipo de atividade, principalmente no que diz respeito ao processo de fundição, a 

lucratividade estava diretamente relacionada com o peso dos fundidos. Em face da total ocupação 

da capacidade fabril dessa empresa, no período acima citado, ela decidiu terceirizar a produção 

de fundidos de menor porte (peso), comprá-los desses fornecedores e compor o conjunto dos 

componentes vendidos. 

 Toda a perspectiva de futuros negócios, bem como os resultados financeiros obtidos 

durante esse período, foram elementos que compuseram uma estratégia empresarial voltada para 

grandes investimentos, no sentido de modernizar a empresa. Essa modernização teve dois vieses. 

O primeiro referiu-se a aspectos eminentemente técnicos: mudanças de layout, construção de 

novos galpões, aquisição de equipamentos mais modernos, destacando-se a construção de um 

novo sistema de beneficiamento de areia interno e um novo sistema de beneficiamento de areia 

externo (mineração), o que foi considerado uma espécie de segunda unidade da empresa no 

estado. O outro viés da modernização foi sistêmico. Como a empresa estava a fornecer para 

mercados externos, implementou a ISO 9000. 

 Em virtude de sua íntima ligação com o desenvolvimento econômico, no ano de 2008, a 

empresa foi afetada pela crise econômica internacional. Como todos os seus clientes também 

fizeram estoques de componentes visando à continuidade do crescimento econômico, houve 

praticamente a suspensão de toda a demanda até então conhecida, o que provocou uma queda 

considerável na produção de aço, acarretando, por conseguinte, uma diminuição bastante 

significativa de sua lucratividade. Houve a necessidade do ajuste do quadro de mão de obra, e 

aqueles fundidos de pequeno porte voltaram a ser produzidos pela empresa, mesmo que 

representassem baixo lucro. 

 Essa nova situação fez com que aqueles investimentos que estavam por vir fossem 

suspensos, e aqueles que estavam em andamento fossem concluídos com custos mais reduzidos, 

na medida em que o arcabouço técnico permitisse. Dessa forma, a ampliação da capacidade do 
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sistema de beneficiamento de areia foi concluída, mas a construção do sistema de recuperação de 

areia foi abortada. 

 Sob o ponto de vista administrativo, a empresa possuía, como base sistêmica, a 

certificação de qualidade ISO 9000. Ela era suportada por uma bem montada estrutura 

hierárquica de responsabilidades, e a manutenção do sistema se dava por regulares análises 

críticas, o que promovia o sucesso em todas as auditorias de certificação. O escopo documental 

resumia-se no manual da qualidade, nos procedimentos sistêmicos e nas especificações técnicas. 

Não havia procedimentos de postos de trabalho, pois as informações pertinentes constavam dos 

procedimentos sistêmicos. Procedimentos de postos de trabalho somente eram elaborados face à 

necessidade de se realizar alguma operação específica, fruto de algum desvio de especificação ou 

algo semelhante. Dentre os elementos de garantia de qualidade mais importantes para empresas 

com essa característica (fundição), havia um forte e bem estruturado sistema de ações corretivas, 

amparados por procedimentos sistêmicos, dos quais se demandavam relatórios de não 

conformidade para problemas técnicos (produtos) e sistêmicos (procedimentos, especificações). 

A rotina da empresa, até então, não permitia que trabalhos mais voltados para atividades de ações 

preventivas fossem desenvolvidos, ficando essa área um pouco deficitária nesse sentido. 

 No tocante ao controle do processo propriamente dito, a rotina consistia apenas em 

controlar as questões voltadas para as receitas de formulações de misturas de areia com resina (na 

Moldagem) e ajustes de elementos de ligas nos metais líquidos (Aciaria). Não havia Controle 

Estatístico de Processo no decorrer do processo de fabricação, nem havia uma avaliação de 

capabilidade de processo, muito embora houvesse bastante campo para esse tipo de trabalho. 

 As duas principais matérias-primas da empresa eram a sucata de metal e a areia. Havia 

bastante variação no padrão desses dois elementos. No primeiro caso, a baixa oferta de sucata na 

região não oferecia uma seletividade adequada na aquisição, ou seja, a empresa praticamente 

adquiria o que se lhe ofertava como disponível. Já no segundo caso, o da areia, poucas áreas de 

lavra na região ofereciam o produto com a especificação requerida. Isso era tão significativo que 

a empresa apenas tinha um único fornecedor. Mesmo assim, em função da natural variação 

geológica na mesma área de lavra, era comum que se recebesse areia com especificações distintas 

entre uma carga de recebimento e outra. Essas características da matéria-prima refletiam-se na 

qualidade intermediária do produto no decorrer do processo de produção, ao exigir um índice de 

recuperação interna (recuperação por solda) elevado, o que, por conseguinte, também justifica a 
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forte atuação dos trabalhos voltados para relatórios de não conformidade dentro do escopo 

procedimental das ações corretivas. 

 Embora todo licenciamento ambiental juntos aos órgãos competentes estivesse de 

conformidade com a lei, no tocante aos aspectos voltados para a Gestão Ambiental, praticamente 

não havia registros nem menções documentais que evidenciassem trabalhos nesse sentido. 

 Inexistiam coletas seletivas, apesar de haver uma área destinada para esse fim (fotografias 

5.1 e 5.2). Essa área era dividida em baias conforme a característica de cada tipo de resíduo, mas, 

em virtude da falta de gerenciamento específico, os produtos estavam quase sempre misturados e 

fora do perímetro estabelecido para seu armazenamento. Os destinos desses resíduos não eram 

controlados pelos setores afins. 

 

 
Fotografia 5.1: pátio de resíduos (visão local) – empresa do estudo de caso 

Fonte: Autor (2009) 
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Fotografia 5.2: pátio de resíduos (visão geral) – empresa do estudo de caso 

Fonte: Autor (2009) 

 

 Os resíduos gerados não possuíam destinos adequados e registrados. No caso dos fornos 

de fusão, o principal resíduo era a escória, rica em elementos metálicos e enxofre, e, no caso da 

Moldagem, o principal resíduo sólido era a areia usada e queimada. O que havia no caso dessas 

areias descartadas (ADF – areia descartada de fundição), geralmente, era a revenda para 

caminhoneiros que a utilizavam em aterros de construção civil, sem, no entanto, haver nada de 

oficial que regulamentasse essa utilização. A fotografia 5.3 mostra a areia descartada do processo 

de fundição. 

 
Fotografia 5.3: areia descartada do processo de fundição 

Fonte: Autor (2009) 
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 Era comum a ocorrência de derramamentos e de vazamentos provenientes de tambores de 

resinas, ou de óleos lubrificantes ou hidráulicos. Como a maioria do piso da empresa era de areia 

fofa (característica do tipo de fábrica – fotografias 5.4 e 5.5), esses vazamentos terminavam por 

infiltrar-se no solo, não sendo contidos. 

 

 
Fotografia 5.4: piso do pátio fabril 

Fonte: Autor (2009) 

 

 
Fotografia 5.5: piso do pátio fabril 

Fonte: Autor (2009) 
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 No que diz respeito à poluição atmosférica, essa ocorria de duas formas. A primeira 

resultava da ineficiência dos filtros-mangas dos fornos de fusão (gases provenientes do metal 

líquido), e a segunda pela emissão de particulados da secagem da areia durante o beneficiamento. 

 A empresa não vislumbrava, pelo menos no médio prazo, a implementação de um sistema 

de Gestão Ambiental, que, na sequência, iria controlar as deficiências citadas acima. A não 

inclusão em seu plano estratégico de uma eventual gestão nesse sentido justificava-se pelo fato de 

o mercado atendido ainda não a exigir. 

 

5.2 Análise da situação atual para a implementação do sistema 

 

 Será apresentada a atual situação da empresa que serviu como base para este estudo de 

caso, comparando-se as etapas mostradas no item 4 com a realidade em que a empresa se 

encontra e, na medida do possível, mostrar tanto as dificuldades quanto os meios de se obter a 

sistemática proposta. 

 

a) ETAPA 1 - Preparação: 

 

 - Definição das responsabilidades e autoridades 

 

 Não há nenhuma dificuldade para se definirem as responsabilidades e autoridades no 

tocante a algum intento de se implantar uma gestão ambiental própria, ou até mesmo algum 

certificado ambiental oficial, em virtude de já haver um certificado de qualidade ISO 9000, o 

qual, em sua estrutura já fomenta o estabelecimento de vínculos afins. 

 

 - Definição da política ambiental 

 

 Como já existe um certificado de qualidade ISO 9000, e, por conseguinte, políticas de 

qualidade já estabelecidas, bastaria estender-se esse conceito ao cômputo ambiental. 

 A atual política de qualidade é “Atender às Necessidades dos Clientes com Fundidos de 

Custos Competitivos e Padrão Internacional de Qualidade”. 
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 A Política Ambiental proposta é “Ser uma Empresa que Respeita o Meio Ambiente 

através do Cumprimento de todas as Legislações Pertinentes e Agindo Pró-Ativamente para a 

redução dos Impactos Ambientais Inerentes a Atividade de Fundição”. 

 

 - Atendimento à legislação 

 

 A empresa está quite com todas as suas obrigações legais no âmbito das licenças de 

operação frente ao órgão ambiental (Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos) e rege sua 

administração das questões de segurança do trabalho sob a égide das Normas Regulamentadoras 

de Saúde e Segurança. 

 

 - Divulgação interna 

 

 A empresa em questão possui mão de obra com nível de qualificação bastante 

diversificado. Há pessoas com título de mestrado e também há pessoas que são apenas 

alfabetizadas. Há quem fale alguns idiomas, mas há também aqueles que mal sabem expressar-se 

na língua portuguesa. Essas diferenças trazem dificuldades no que diz respeito à abrangência e à 

penetrabilidade de algum tipo de campanha educativa que se pretende ter em relação a um 

programa novo qualquer. Aqueles mais bem preparados podem julgar que algum tipo de 

campanha educativa está abaixo de suas pretensões, e o contrário também pode acontecer: 

pessoas com grau de instrução mais modesto podem sentir-se preteridas por alguma campanha 

que aborde o tema de maneira mais “alta”. 

 Uma solução adequada para esse caso é conduzir a campanha de maneira objetiva, porém, 

em um ritmo regular, para que o conceito se difunda por toda a empresa de maneira sólida. Um 

dos pontos mais importantes será a divulgação do programa, pois, além de a empresa possuir uma 

quantidade de funcionários bastante grande (em torno de 500), os níveis de instrução das pessoas 

são distintos, como já foi enfatizado mais acima. 

 A divulgação será efetuada por meio de panfletos, gibis com historinhas referentes ao 

tema, cartazes educativos, peças teatrais de conscientização quanto ao tema, ou alguma outra 

atividade lúdica. 

 As figuras B.1; B.2; B.3 e B.4 do apêndice, mostram um exemplo de ‘campanha bem 

sucedida’ em uma outra empresa industrial do ramo químico, o que poderá servir de base para 
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uma campanha semelhante nessa empresa. Durou 25 dias úteis. A cada entrada de expediente, os 

funcionários recebiam uma enquete com indagações ou aforismos objetivos a respeito do meio 

ambiente. 

 

 - Preparação dos envolvidos 

 

 Este item é o mais importante e o mais rapidamente atendido na implementação do 

sistema de gestão ambiental, pois a empresa possui colaboradores com bom nível de instrução: 

engenheiros, administradores, técnicos, que atuam em nível de staff, que poderiam ser destinados 

a treinamentos afins para tal intento. 

 

 - Definição da hierarquia documental 

 

 A empresa pode tomar o mesmo modelo que hoje já utiliza para gerir seu sistema de 

qualidade e transpor a necessidade de adequar os documentos para um sistema de gestão 

ambiental. Uma maneira de facilitar uma eventual construção de uma hierarquia documental seria 

aproveitar os próprios documentos da ISO 9000 e criar itens referentes a aspectos da gestão 

ambiental. 

 Para qualquer caso em que haja sistemas de gestão baseados em documentação, é de bom 

alvitre que os sistemas informatizados sejam exclusivos para controle de documentos. O 

investimento talvez não seja baixo, mas os benefícios são bastante bons para quem trabalha com 

esse tipo de atividade. É com se se transferisse a responsabilidade da administração da 

atualização dos documentos das pessoas para o sistema de informação da empresa. 

 Destaca-se a questão da confecção dos LPPs que o atual sistema de gestão da qualidade da 

empresa não contempla, mas que é muito importante para a sistemática de gestão ambiental 

proposta. 

 A figura C.1, do apêndice, mostra um modelo que poderia ser seguido para a elaboração 

de lições ponto a ponto. 
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 - Cadastro de fornecedores 

 

 O Setor de compras está apto a cadastrar fornecedores para servir a uma eventual gestão 

ambiental. 

 

 - Construção da central de resíduos 

 

 O atual pátio de resíduos da empresa não tem condições de servir a uma gestão ambiental, 

conforme propõe a sistemática descrita. São necessárias algumas reformas na infra-estrutura para 

se chegar a um nível aceitável. Por exemplo, o isolamento entre as baias, para que não haja 

contaminação entre uma baia e outra; as canaletas para águas pluviais; a sala para a 

administração, com computador para o controle dos resíduos. 

 

 - Definição dos indicadores de monitoramento ambiental 

 

 Listados no Controle Operacional como Unidades de Medida, os indicadores a serem 

definidos podem estar dispostos nos mesmos moldes que estão os que servem à gestão da 

qualidade da empresa. 

 

 

b) ETAPA 2 - Confecção do Procedimento de Controle Operacional: 

 

 - Confecção do Controle Operacional (documento) 

 

 Na empresa, não há nada feito nem que possa ser aproveitado para a construção do 

documento de controle operacional. A empresa iniciará seu Controle Operacional baseando-se 

nos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 desta dissertação. 

 

 - Auditorias 

 

 A atual sistemática que a empresa utiliza para o sistema de qualidade pode ser aproveitada 

em um sistema ambiental. 
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 Há uma equipe de auditores para o sistema de qualidade, os quais fazem parte do próprio 

Setor de Garantia de Qualidade da empresa. O sistema de gestão ambiental da empresa pode 

aproveitar essa força-tarefa já existente para proferir as diretrizes das respectivas auditorias. 

Entretanto, é necessário que o Auditor Líder seja exclusivo do sistema, mesmo que haja 

procedimentos em comum para os dois sistemas (qualidade e ambiental). 

 A empresa já trabalha tanto com auditorias de sistemas de qualidades periódicas quanto 

com auditorias de feições contábeis ou administrativas diversas; portanto, sob a óptica da 

administração da rotina do dia a dia não haverá impactos significativos no que diz respeito à 

implementação de uma sistemática de auditorias de meio ambiente, mesmo porque, e inclusive, já 

existem fiscalizações de órgãos ambientais para a verificação de indicadores de monitoramento 

ambiental. 

 O único custo significativo adicional para o estabelecimento de rotinas de auditorias é o 

do curso de auditor líder 

 

 - Análise crítica 

 

 A atual sistemática que a empresa utiliza para o sistema de qualidade pode ser aproveitada 

em um sistema ambiental. 

 Da mesma forma que acontecerá nas estruturas montadas para as auditorias, far-se-á para 

a condução das análises críticas do sistema. Porém, a liderança da análise crítica não será dada 

pelo auditor líder do sistema, e sim pelo representante da alta administração da empresa. 

 Na prática, as análises críticas serão feitas por intermédio de reuniões da qual participarão 

os envolvidos com o sistema de gestão ambiental. O líder da reunião de análise crítica, de posse 

de uma planilha adequada que contenha o relatório de não conformidades obtidas nas auditorias, 

conduzirá os questionamentos acerca dos assuntos, definirá as prioridades que a empresa vai 

estabelecer em relação às ações corretivas e demandará os recursos ou condições práticas para 

que se atinja algum objetivo em comum. 

 A pauta das reuniões de análise crítica não será apenas composta de não conformidades e 

ações corretivas ou preventivas, mas de todo assunto pertinente às questões que concernem à 

gestão ambiental como um todo. 
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 - Administração da Rotina do Controle Operacional 

 

 Haverá um profissional exclusivo para administrar a rotina do controle operacional, sendo 

ele Técnico Químico ou de Meio Ambiente. Ele realizará suas tarefas administrativas em uma 

sala anexa ao pátio de Resíduos, em função da proximidade dessas atividades com o estoque de 

resíduos. Nesse mesmo local, focarão todos os arquivos com planilhas, notas fiscais, 

conhecimentos de carga, livros de ocorrência, anotações diversas, microcomputador e todo o 

material de apoio necessário. 

 

 - Cronograma de implementação 

 

 Essa proposta sugere dois anos de trabalho, porém a empresa está preparada para cumprir 

as etapas em um ano. 

 

5.3 Vantagens e desvantagens para a empresa na implementação 

 

 As principais vantagens da implementação da sistemática proposta são: 

 

 - Preparação de base técnico-administrativa para a certificação ISO 14000; 

 - Com a ISO 14000, poder competir em mercados que façam essa exigência; 

 - Estar em conformidade com as leis ambientais vigentes; 

 - Ter o controle da destinação final de seus resíduos; 

 - Ter mais eficiência produtiva operacional em virtude da redução dos desperdícios; 

 - Reduzir o passivo legal no que se refere às questões ambientais; 

 - Maior responsabilidade ambiental e social; 

 

 As principais desvantagens da implementação da sistemática proposta são: 

 

 - Aumento do número de controles; 

 - Aumento da burocracia interna; 

 - Maior possibilidade de erros administrativos em função do aumento da burocracia; 

 - Pequeno aumento do budget de mão de obra. 
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 Até o presente momento, a empresa ainda não optou pela implementação de uma 

sistemática de controle ambiental em função de se estabelecerem outras prioridades, tais como 

angariar novos clientes, e assim concentrar seus esforços nesse sentido, elevar a qualidade final 

de seus produtos, mediante a contratação de novos técnicos especializados e, por fim, porque o 

atual mercado no qual ela está inserida ainda não exige obrigatoriamente esse controle. 

 

5.4 Considerações sobre o capítulo 

 

 Este capítulo mostrou uma análise da atual situação em que a empresa se encontra e dos 

principais passos que ela precisa dar para implementar o Controle Operacional para seu 

monitoramento ambiental. A avaliação da empresa que serviu como estudo de caso foi feita 

baseada nas etapas referentes à sistemática proposta. 

 A empresa encontra-se em condições de implementar o Controle Operacional, que servirá 

como base para a sua gestão ambiental, em um período de aproximadamente um ano. Os 

primeiros passos poderão ser a contratação de um profissional dedicado ao Controle e ao Pátio de 

Resíduos, a preparação dos envolvidos no sistema e a reforma do respectivo Pátio de Resíduos. 

 Os principais custos que a empresa terá na implementação serão com materiais de 

expediente, para procedimentos, pastas, arquivos, etc., preparação dos envolvidos com cursos 

específicos, com a manutenção das licenças ambientais requeridas pela lei e com um profissional 

específico para a gestão dos resíduos no Pátio de Resíduos. Esse profissional pode ser de nível 

médio, e tanto melhor que ele seja Técnico Químico ou de Meio Ambiente. Dessa forma, não 

haverá custos além dos que a atual estrutura financeira pode suportar. 

 A atual estrutura proposta nessa sistemática cria um ambiente bem estruturado para uma 

eventual certificação ISO 14000, exigência que poderá passar a ser mandatária em pouco tempo. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 

6.1 Conclusões 

 

 As areias utilizadas como matérias-primas de fundições são efetivamente objeto de 

estudos no tocante aos possíveis impactos ambientais que sua extração, beneficiamento e descarte 

provocam. Em virtude do desenvolvimento de legislações específicas de proteção ao meio 

ambiente e do crescimento do fomento por conscientização ambiental no âmbito das empresas 

produtivas, é provável que surjam mais exigências, legais ou de mercado, no sentido de 

vislumbrar os impactos que essa atividade provoca. 

 Das atividades que envolvem a areia (extração e beneficiamento), a extração é a que 

provoca impactos ambientais mais significativos. A principal conseqüência disso é o esgotamento 

dos recursos naturais locais, além do comprometimento das respectivas flora e fauna. 

Secundariamente, percebe-se a contaminação do subsolo com óleos e graxas decorrentes de 

atividades dos equipamentos de dragagem. Apesar de os aspectos de lavra estarem legalmente 

atendidos na empresa do estudo de caso, a situação ideal, sob o ponto de vista ambiental, seria a 

mobilidade (deslocamento) da lagoa de extração na medida em que se atingisse um determinado 

patamar de exploração e o imediato replantio da área explorada, com o intuito de minimizar os 

impactos outrora provocados. Sob o ponto de vista estrutural, isso ainda não é possível no médio 

prazo, pois os equipamentos atualmente instalados na área de extração de areia possuem fixação 

permanente nos pontos onde estão. Planos de ação que contivessem esse tipo de demanda de 

serviço seriam adequados para trabalhos futuros, considerando-se intervalos de tempo para 

alternar a as áreas de exploração, o que permitiria a “recuperação” do solo.  

 A fábrica que serviu como base para esse estudo de caso não possui sistema de 

recuperação de areia para reutilização, muito embora já existam no mercado equipamentos que 

servem para esse fim. Isso ocorre por dois motivos: o custo de aquisição da areia, na região, é 

baixo e a legislação local não exige sua reutilização. A areia descartada é utilizada para compor 

aterros, mesmo que de maneira não regulamentada, pois atualmente não existe, na empresa, 

controle interno da destinação desse resíduo. A legislação pernambucana não impõe restrição 

nesse sentido (o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Estado de Pernambuco não 

possui itens que se refiram a essa questão).  
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 Como o atual mercado no qual está inserida a referida fundição ainda não exige 

Certificação Ambiental, não seria economicamente viável a implementação de um Sistema de 

Gerenciamento afim. Isso não significa que, no final da cadeia produtiva em questão, o mercado 

já não o esteja exigindo. Verifica-se isso, por exemplo, em empresas que produzem (montam) 

equipamentos de mineração (clientes de fundições), que, muito embora seus fornecedores (o caso 

dessa empresa de fundição) não possuam certificados ambientais, elas (equipamentos de 

mineração) possuem. A questão, na verdade, pode ser temporal: é provável que, futuramente, 

toda cadeia produtiva tenha de se adequar nesse sentido. 

Seria de bom alvitre que os atuais documentos que se referem ao atual Sistema de 

Qualidade contemplassem as regras procedimentais propostas no item 4 desta dissertação. A 

sistemática proposta e o Controle Operacional poderão, também, fazer parte do escopo de uma 

norma como a ISO 14000. As diretrizes propostas poderiam também ser consideradas como 

pilares para um programa próprio de gestão de ecoeficiência. 

 Como a legislação local não faz nenhuma menção, possivelmente por falta de 

conhecimento sobre a questão, por parte dos legisladores, acerca de areias descartadas de 

processos de fundição, não seria obrigatório um investimento imediato em um sistema de 

recuperação de areia, como já foi citado acima, isso porque não há ainda uma tendência de 

inflação do preço da areia virgem na região, em face da abundância de oferta do produto. Os 

locais de extração de areia na região estão, normalmente, na faixa litorânea. Como são areias 

oriundas de praias, a qualidade (granulometria) tende a ser mais adequada do que as de outras 

regiões mais interioranas do país. Isso fomenta, conjuntamente com a oferta e, por conseguinte, o 

baixo preço, a opção por somente extração (e não recuperação), protelando qualquer ação no 

sentido de se investir na recuperação da areia. 

Em relação aos resíduos produzidos por essa atividade específica, sob o ponto de vista da 

atuação responsável, trabalhos no sentido de controlar sua destinação final seriam adequados. De 

qualquer forma, a ABIFA (Associação Brasileira das Indústrias de Fundição) propõe soluções 

para as areias descartadas: 

 

 - Usar até o limite dentro do sistema: exige trabalhos de elevação da eficiência do 

processo dentro da indústria; 

 - Regenerar mecânica e / ou termicamente: exige equipamento, por conseguinte 

investimento, como já foi citado; 
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 - Reutilizar como subproduto de outras aplicações: em fornos de cimento, argamassas, 

asfaltos, etc.; 

 - Destinar para áreas de processamento que possibilitem a reutilização futura: terceirizar a 

recuperação; 

 - Destinar para aterros definitivos de areia de fundição: normalmente aterros de 

propriedade da própria empresa; 

 - Destinar para aterros de classe IIA (resíduos não inertes), misturando com outros 

resíduos industriais: terceirizar a disposição. 

 

 Deve-se ter como base para todo e qualquer trabalho a ser feito nesse sentido uma forte 

conscientização dos colaboradores, além de bastante treinamento para que eles mesmos passem a 

ter posturas pró-ativas no sentido de agir com responsabilidade em relação aos processos que 

agridem o meio ambiente no qual a empresa está inserida. 

 

6.2 Limitações do trabalho 

 

 O escopo desse trabalho está limitado aos processos que envolvem a utilização e o 

descarte da areia de fundição, tais como Pátio de Armazenagem de Areia, Setor de 

Beneficiamento de Areia, Setor de Moldagem de Peças, Pátio de Descarte de Areia e Setores 

Administrativos da empresa, tais como Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, Administração. 

Os demais Setores produtivos de uma fundição (Aciaria, Acabamento de Peças e Usinagem), em 

face da especificidade de cada processo, não são abordados. 

 

6.3 Sugestões para futuros trabalhos 

 

 Como sugestão para futuros trabalhos, apresentam-se: 

 

- Avaliação de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA – NR9) como medida de 

eficácia ambiental para os Sistemas de Beneficiamento de Areia em Indústria de Fundição; 

 

- Seleção de fornecedores de serviços para a reutilização de areia descartada de fundição, tais 

como construtoras, armazéns de construção, fábricas de argamassas e fábricas de cimento; 
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- Seleção de clientes para a destinação de refugo (granulometria fora de especificação para a areia 

de fundição) de extração de areia para fins de fundição, tais como construtoras, armazéns de 

construção, fábricas de argamassas e fábricas de cimento; 

 

- Elaboração de sistemática para a recuperação de área degradada por extração de areia para fins 

de fundição; 

 

- Elaboração de Modelo de Decisão Multicritério para a determinação de localizações para a 

implantação de fundições de ferro e aço em função da qualidade da areia, oferta de lavra de areia, 

custo de extração, custo de recuperação, legislação local e oferta de sucata; 

 

- Estudo de readequação de lay-out produtivo em fundições de pequeno porte visando 

ecoeficiência. 
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Apêndice A 
 

Tabela A.1: estrutura do controle operacional – resíduos de 1RS a 12RS 

N. 
SEQ. RESÍDUO ÁREA 

GERADORA 

CUIDADOS NO 
MANUSEIO E 

ACONDICIONAMENTO 
(QUANDO APLICÁVEL) 

ARMAZENAMENTO / 
ACONDICIONAMENTO 
NA ÁREA DE RESÍDUOS 

DISPOSIÇÃO 
FINAL 

1 RS Areia bruta (finos e 
grossos) 

Sistema de 
Beneficiamento 

de Areia 
Interno 

Acondicionar em caçambas 
adequadas Armazenar no Pátio de Areia Uso na construção 

civil 

2 RS Areia com resina (crua) Moldagem Acondicionar em caçambas 
adequadas 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos Aterro Industrial 

3 RS Areia com resina 
(queimada) Moldagem 

Fazer movimentação com 
transporte mecânico aberto ou 

fechado 
Fazer silagem Recuperar ou aterro 

industrial 

4 RS 
Restos de materiais 

refratários e componentes 
de moldes 

Moldagem Acondicionar em caçambas 
adequadas 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos Aterro Industrial 

5 RS Aparas de lixa Moldagem Ensacar com identificação 
visível 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos 

Aterro Industrial 
Privado 

6 RS 

Ataduras, gaze, 
esparadrapo, algodões, 
faixas, contaminadas 

(material infecto 
contagioso) ou não, usadas 
em prestação de socorro à 

vitimas de acidentes 

Ambulatório 
médico 

Coletar em sacos plásticos e 
acondicionar em saco branco 
leitoso em coletor branco com 

pedal 

Armazená-lo no Ambulatório 
em bombona adequada e 
aguardar a retirada por 

empresa contratada. 

Incineração 

7 RS Baterias Automotivas 
usadas Geral 

Caso esteja quebrada utilizar 
luvas e acondicionar em 

embalagem plástica; Evitar 
empilhar uma por sobre a 

outra nos pallets 

Armazenar sobre pallets no 
Pátio de Resíduos. Reciclagem 

8 RS Big-bag's Moldagem / 
Almoxarifado 

Dobrar os sacos ao máximo 
que puder e empilhar e 
amarrar com cordas. 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos. Aguardar retirada 
para reúso ou por empresa 

contratada 

Reutilização 

9 RS Big-bag's danificados Moldagem / 
Almoxarifado 

Dobrar os sacos ao máximo 
que puder e empilhar e 
amarrar com cordas. 

Conduzir ao Pátio de 
Resíduos. Aguardar retirada 

por empresa contratada 
Reciclagem 

10 RS Bombonas e baldes 
plásticos Geral 

Lavar a bombona e fechá-la 
para que não ocorra 

vazamentos. Segregar em  
coletores de cor vermelha.  

 Armazenar e no Pátio de 
Resíduos; Aguardar retirada 

por empresa contratada; 
Reciclagem 

11 RS Borracha (correias, esteiras, 
etc) Fábrica 

Acondicionar em sacos 
plásticos e identificar com 

etiquetas. 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos. Aguardar retirada 

por empresa contratada. 
Incineração 

12 RS Cartuchos de impressora e 
Toner Geral Acondicionar na embalagem 

original 
Armazenar na administração 

do Pátio de Resíduos Reciclagem 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.2: estrutura do controle operacional – resíduos de 13RS a 27RS 

N. 
SEQ. RESÍDUO ÁREA 

GERADORA 

CUIDADOS NO 
MANUSEIO E 

ACONDICIONAMENTO 
(QUANDO APLICÁVEL) 

ARMAZENAMENTO / 
ACONDICIONAMENTO 

NA ÁREA DE 
RESÍDUOS 

DISPOSIÇÃO 
FINALL 

13 RS 
Cavaco contaminado com 
óleo, gerado em cortes de 

metais; 

Manutenção / 
Usinagem 

 Quando possível, separar o 
óleo do metal, acondicionar 

óleo em bombona adequada, o 
metal no saco preto grosso no 
coletor amarelo  e destinar de 

forma correta; 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos; Aguardar retirada 

por empresa contratada; 
Reciclagem 

14 RS 

Circuitos elétricos, 
celeron, restos de eletrodo 
e componentes eletrônicos 

inutilizados 

Manutenção Acondicionar em caixas de 
papelão. Dispor no Pátio de resíduos Reciclagem 

15 RS Copos descartáveis Geral 
Segregar em coletores 
exclusivos para copos 

descartáveis. 
Caçamba  Aterro Sanitário 

16 RS Embalagens metálicas de 
conservas em geral Restaurante 

Coletar em sacos plásticos e 
acondicionar no coletor de cor 

amarela. 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos. Aguardar retirada 

pelo receptor 
Reciclagem 

17 RS Embalagens plásticas de 
inseticidas e raticidas 

Adm/Ambulatório/
Refeitório 

Utilização de EPIs adequados 
durante a manipulação.  Não 

lavar nas dependências da 
fábrica. 

Devolver para a empresa 
contratada para limpeza e 

conservação. 

Disposição conforme 
a lei 

18 RS 

EPI contaminado com 
óleo, tinta, graxa, 

solvente, resinas e adesivo 
e uniformes usados 

Fábrica 

Segregar devidamente em 
coletores de cor laranja 
(produtos perigosos) no 

Almoxarifado. 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos em big bags. 
Aguardar retirada por 
empresa contratada; 

Incineração 

19 RS Equipamentos de 
informática Geral 

Verificar a necessidade de dar 
baixa no ativo consultando o 

Setor fiscal 

Armazenar aguardar em 
área adequada e protegida 

contra intempéries 
 Informática 

20 RS 
Extintor de incêndio 

(todas as classes 
aplicáveis) 

Geral Revisão periódica de 
extintores; 

Armazenar em caixote 
adequado (Pátio de 

Resíduos); Aguardar 
retirada por empresa 

contratada; 

Reciclagem 
(enchimento) 

21 RS Fibra de vidro, Lã de 
vidro e Lã de rocha Manutenção 

Utilizar equipamento de 
proteção, óculos e luvas. 
Acondicionar em sacos 

plásticos lacrados. 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos. Aguardar retirada 

por empresa contratada; 
Aterro Industrial 

22 RS Filtros de óleo dos 
compressores Utilidades Acondicionar em sacos 

plásticos lacrados 
Devolver para a empresa 

fabricante dos compressores 

Disposição dada pela 
fabricante de 
compressores 

23 RS Filtro manga 
Sistema de 

Beneficiamento de 
Areia 

Armazenar em big-bag's 
lacrados 

Dispor no Pátio de 
Resíduos; Aguardar retirada 

por empresa contratada; 

Co-processamento ou 
Incineração 

24 RS Lâmpadas Geral Acondicionar as lâmpadas em 
suas embalagens originais 

Armazenar em caixotes no 
Pátio de Resíduos. Descontaminação 

25 RS 

Lata / balde / embalagem 
metálica contaminado 
(tinta, cola, adesivo, 

resina, graxa, óleo, etc.) 

Fábrica 

Esvaziar / limpar, o máximo 
que for possível, o conteúdo 

das embalagens com solvente 
adequado ou espátula. 

Acondicionar em coletores 
amarelos. 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos; Aguardar retirada 

por empresa contratada; 
Reciclagem 

26 RS Madeira  Fábrica Utilizar equipamentos de 
proteção, Óculos e luvas; 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos; Aguardar retirada 

por empresa contratada; 
Reciclagem 

27 RS 

Mangotes contaminados 
com resinas, mangueiras 
contaminadas com óleo, 
mangueiras de borracha. 

Fábrica 

Esvaziar por completo quando 
possível. Acondicionar em 
tambor de 200 L lacrado. 

Certificar que não há 
vazamentos. Identificar com 

etiquetas. 

Utilizar 4 tambores por 
pallet. Empilhar 

verticalmente no máximo 3 
(três) pallets. Armazenar no 

Pátio de resíduos 

Co-processamento 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.3: estrutura do controle operacional – resíduos de 28RS a 40RS 

N. 
SEQ. RESÍDUO ÁREA 

GERADORA 

CUIDADOS NO MANUSEIO 
E ACONDICIONAMENTO 
(QUANDO APLICÁVEL) 

ARMAZENAMENTO / 
ACONDICIONAMENTO 

NA ÁREA DE 
RESÍDUOS 

DISPOSIÇÃO 
FINAL  

28 RS Mangueiras de água 
transparente Geral 

Esvaziar por completo, enrolar e 
acondicionar  em coletor azul 

para plástico. 

Armazenar no pátio de 
resíduos. Aguardar retirada 

por empresa contratada. 
Reciclagem 

29 RS Mangueiras de Incêndios 
inutilizadas Geral 

Cortar as partes metálicas e 
segregar em coletores de cor 

amarela. Seccionar o restante das 
mangueiras e armazenar em big-

bag's. 

Armazenar em local 
adequado (Pátio de 

Resíduos); Aguardar 
retirada por empresa 

contratada; 

Incineração / co-
processamento 

30 RS 
Materiais de construção 

Civil (Entulho), inclusive 
porcelana. 

Manutenção / 
Terceiros Utilizar EPI's 

Armazenar em local 
adequado (Caçambas para 
entulho); Aguardar retirada 

por empresa contratada; 

Aterro  

31 RS 

Materiais de escritório 
não reciclável (Interior de 
canetas, interior de pincel 
atômico, embalagem de 

corretivos, grampos, 
clips) 

Geral 
Acondicionar em coletores 
cinzas para resíduos não-

recicláveis. 

Encaminhar para caçamba. 
Aguardar retirada por 
empresa contratada. 

Aterro 

32 RS 

Materiais de escritório 
reciclável (papel, papelão, 

sacos plásticos, partes 
plásticas de canetas, 

partes metálicas de pastas 
suspensas, CD) 

Geral 

No caso de disquetes, apagar o 
conteúdo.No caso de CD, 
danificá-lo.Depositar em 

coletores para plástico. Respeitar 
Coletores Seletivos:AZUL - 
Papel, AMARELO - metal, 

VERMELHO - Plástico 

Armazenar no pátio de 
resíduos. Aguardar retirada 

por empresa contratada. 
Reciclagem 

33 RS Material pérfuro-cortante 
contaminado 

Ambulatório 
médico 

Descartá-lo em caixa de papelão 
rígida; 

Armazená-lo no 
Ambulatório e aguardar a 

retirada por empresa 
contratada. 

Incineração 

34 RS Medicamentos     
vencidos  

Ambulatório 
médico/Portaria 

SÓLIDOS: Remover da 
embalagem original, coletar em 
sacos plásticos e armazenar no 
coletor de cor branca com saco 

branco leitoso. LÍQUIDOS: 
Descartar na Pia o conteúdo e 

segregar a embalagem 
respeitando a coleta seletiva. 

Armazená-lo no 
Ambulatório e aguardar a 

retirada por empresa 
contratada. 

Incineração 

35 RS 
Metal não ferroso 

(Alumínio / Cobre, Fios / 
Cabos) 

Fábrica 
Acondicionar em sacos plásticos 
pretos grossos e em coletores de 

cor amarela. 

Armazenar no Pátio de 
resíduos; Aguardar retirada 

por empresa contratada; 
Reciclagem 

36 RS 
Novos Produtos, 

Materiais auxiliares e 
Matérias-Primas  

Fábrica 

Utilizar EPIS conforme Fispqs. 
Consultar a Segurança do 

Trabalho para identificar forma 
correta de acondicionamento. 

Armazenar conforme 
orientação da Segurança do 

Trabalho 

Conforme 
viabilidade 
ambiental e 
econômica/  

37 RS Ossos de suíno e de 
bovino  Restaurante 

Coletar em sacos plásticos e 
armazenar no coletor de cor 

cinza. 

Armazenar em caçambas e 
aguardar retirada por 
empresa contratada. 

Aterro 

38 RS  Palitos de dente  Restaurante Acondicionar em sacos plásticos 
e em coletores cinza Caçamba Aterro 

39 RS 

Pano de chão/flanela 
usado na limpeza das 

áreas administrativas e de 
produção.  

Geral 

Lavar com bastante água 
acondicionar em coletores de cor 

cinza para resíduos não 
recicláveis. 

Armazenar em caçamba; 
Aguardar retirada por 
empresa contratada; 

Aterro  

40 RS 

Papel contaminado com 
óleo ou resinas (Sulfite, 

Kraft, Papelão, papel 
toalha, etc) 

Fábrica 

Utilizar EPI's; Acondicionar em 
saco plástico lacrado dentro de 

um big bag. Identificar com 
etiqueta. 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos; Aguardar retirada 

por empresa contratada; 
Incineração 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.4: estrutura do controle operacional – resíduos de 41RS a 53RS 

N. 
SEQ. RESÍDUO ÁREA 

GERADORA 

CUIDADOS NO 
MANUSEIO E 

ACONDICIONAMENTO 
(QUANDO 

APLICÁVEL) 

ARMAZENAMENTO / 
ACONDICIONAMENTO NA 

ÁREA DE RESÍDUOS 
DISPOSIÇÃO FINAL 

41 RS 

Papel não 
contaminado 
(Sulfite Kraft, 
Papelão, etc) 

Geral 
Segregar em carrinho / 
coletor de cor azul para 

papel. 

Prensar em fardos; Armazenar em 
local adequado (Pátio de Resíduos); 

Aguardar retirada por empresa 
contratada; 

Reciclagem 

42 RS 

Papel toalha / Papel 
higiênico / 

Guardanapo / 
Absorventes 
higiênicos 

Administração / 
Banheiros/ 
Restaurante 

Acondicionar em sacos 
plásticos e coletores de cor 

cinza. 

 Armazenar em caçamba; Aguardar 
retirada por empresa contratada; Aterro 

43 RS Pilhas e baterias de 
rádio e eletrônicos Geral 

Armazenar em caixas 
laranjas para resíduos 

perigosos no 
Almoxarifado. 

Armazenar em caixotes para baterias 
no Pátio de Resíduos Reciclagem 

44 RS Plásticos dos EPI's  Geral Desmontar EPI's separando 
partes plásticas.  

 Armazenar no Pátio de Resíduos; 
Aguardar retirada por empresa 

contratada; 
Reciclagem 

45 RS 

Plásticos em geral 
contaminados com 
resíduos orgânicos 

de rápida 
putrefação ou de 
difícil remoção 
(sangue, etc). 

Restaurante 
Coletar em sacos plásticos 
e condicionar no coletor de 

cor cinza. 

Armazenar em caçamba. Aguardar 
retirada por empresa contratada. Aterro 

46 RS 

Plásticos não 
contaminados 
(filmes auto-

colante, plástico 
bolha, sacos) 

Geral Segregar em coletores ou 
carrinhos de cor vermelha. 

Prensar em fardos (ou pacotes 
amarrados); Armazenar no Pátio de 

Resíduos; Aguardar retirada por 
empresa contratada; 

Reciclagem 

47 RS Podas de árvore e 
gramas 

Jardins / áreas 
externas 

Acondicionar em sacos 
plásticos  ou à granel (em 

pedaços).  

Armazenar sobre o solo ou em 
caçamba apropriada; Aguardar 

retirada por empresa contratada; 
Aterro 

48 RS Rebolos usados e 
discos de desbaste Manutenção Armazenar em tambores 

identificados com etiquetas Armazenar no Pátio de Resíduos Aterro 

49 RS 

Resíduo de 
Varrição de 

Fábrica e áreas 
anexas 

Geral 
Armazenar em sacos 

plásticos em coletores de 
cor cinza 

Dispor em caçambas apropriadas e 
aguardar retirada por empresa 

contratada. 
Aterro 

50 RS 
Resíduos sólidos 
não-recicláveis de 
análises químicas 

Laboratórios 

Acondicionar em tambores 
de 200 L fechado. 

Certificar que não há 
vazamentos. Identificar 
resíduo com etiqueta. 

Armazenar no Pátio de Resíduos Aterro 

51 RS Sobra de resinas Moldagem 

Acondicionar em tambores 
de 200 L fechado. 

Certificar-se de que não há 
vazamentos. Identificar 
resíduo com etiqueta. 

Utilizar 4 tambores por pallet. 
Empilhar verticalmente no máximo 3 

(três) pallets no Pátio de Resíduos. 
Aterro Industrial 

52 RS Sucata de metal 
ferroso Fábrica 

Segregar em sacos 
plásticos pretos grossos e 

em coletores de cor 
amarela. 

Armazenar no Pátio de Resíduos; 
Aguardar retirada por empresa 

contratada; 
Reciclagem 

53 RS 

Sucata de material 
ferroso 

contaminado 
(rolamentos 

usados, correntes e 
outras peças com 

graxa ou óleo) 

Manutenção 

Limpar as superfícies com 
toalhas industriais. 

Acondicionar em sacos 
pretos grossos em coletores 

de cor amarela . 

Armazenar no Pátio de Resíduos; 
Aguardar retirada por empresa 

contratada; 
Reciclagem 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.5: estrutura do controle operacional – resíduos de 54RS a 58RS 

N. 
SEQ. RESÍDUO ÁREA 

GERADORA 

CUIDADOS NO 
MANUSEIO E 

ACONDICIONAMENTO 
(QUANDO 

APLICÁVEL) 

ARMAZENAMENTO / 
ACONDICIONAMENTO NA 

ÁREA DE RESÍDUOS 
DISPOSIÇÃO FINAL 

54 RS 

Tambores 
metálicos (com 
resquícios de 

produtos - resinas, 
solventes, etc) 

Fábrica 

Utilizar luvas. Fechar as 
tampas dos tambores para 

evitar derramamento e 
volatilização de seus 

conteúdos.  

Armazenar no Pátio de Resíduos. 
Empilhar em no máximo 3 (três) 
tambores. Aguardar retirada por 

empresa contratada. 

Reciclagem 

55 RS 
Trapos 

contaminado com 
resinas. 

Fábrica 

Acondicionar em tambores 
de 200 L fechado. 

Certificar que não há 
vazamentos. Identificar 
resíduo com etiqueta. 

Armazenar no Pátio de Resíduos. 
Aguardar empresa contratada. Aterro Industrial 

56 RS Tubo de PVC 
contaminado Fábrica 

Utilizar EPI's. Serrar os 
tubos em secções de 0,5m 

no máximo. Armazenar em 
tambores de 200 L e 

identificar com etiquetas. 

Armazenar no Pátio de Resíduos. 
Aguardar empresa contratada. Aterro Industrial 

57 RS Tubo de PVC não 
contaminado Fábrica 

Utilizar EPI's. Serrar os 
tubos em secções de 0,5m 
no máximo. Acondicionar 
em coletores vermelhos 

para plásticos. 

Armazenar no Pátio de Resíduos. 
Aguardar empresa contratada. Reciclagem  

58 RS Vidro Geral 

Efetuar lavagem dos vidros 
de produtos químicos antes 
do descarte. Acondicionar 
em coletores de cor verde. 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos(Caixote para vidro); 
Aguardar retirada por empresa 

contratada; 

Reciclagem 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.6: estrutura do controle operacional – resíduos de 1RL a 9RL 

N. 
SEQ. RESÍDUO ÁREA 

GERADORA 

CUIDADOS NO 
MANUSEIO E 

ACONDICIONAMENTO 
(QUANDO 

APLICÁVEL) 

ARMAZENAMENTO / 
ACONDICIONAMENTO 

NA ÁREA DE 
RESÍDUOS 

DISPOSIÇÃO FINAL 

1 RL Efluentes da 
lavagem da areia 

Sistema de 
Beneficiamento 
de Areia externo 

Usar epi's adequados Carrear para lagoa de 
estabilização Reuso 

2 RL 

Efluentes líquidos 
de limpeza do 
piso interno da 
Administração 

ADM 

Utilizar aspirador de água, 
pano de chão/balde ou 

máquina de lavar piso para 
remover toda a água. 

Descartar no ralo de esgoto 
sanitário  Rede de esgotos 

3 RL 

Efluentes líquidos 
gerados pelos 

sanitários, 
limpeza de 
banheiros, 

Restaurante e 
Laboratórios 

Restaurante / 
Banheiros / 

Administração 

Utilizar luvas durante o 
manuseio do resíduo. 

Descartar no ralo de esgoto 
sanitário  Rede de esgotos 

4 RL Óleo comestível 
usado Restaurante 

Acondicionar em 
bombonas e identificar com 

etiqueta 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos Reciclagem 

5 RL 

Óleo industrial 
usado 

(Refrigerante/         
Isolante/ 

Hidráulico/  
Lubrificante) 

 Manutenção 

Acondicionar em tambores 
ou tote bens. Fechar as 

tampas e identificar com 
etiquetas. 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos. Aguardar 

retirada pela empresa; 
Reciclagem 

6 RL 

Sobra de resinas 
(à base de resina 

alquídica ou 
furânica) dentro 
da especificação 

técnica 

Fábrica 

Utilizar tambor de 200 L 
fechado. Certificar que não 
há vazamentos. Identificar 

com etiquetas. 

Utilizar 4 tambores por 
pallet. Empilhar 

verticalmente no máximo 3 
(três) pallets. 

Reutilização 

7 RL 

Sobra de adesivos 
(à base de resina 

alquídica ou 
furânica) fora de 

especificação 

Fábrica 

Utilizar tambor de 200 L 
fechado. Certificar que não 
há vazamentos. Identificar 

com etiquetas. 

Utilizar 4 tambores por 
pallet. Empilhar 

verticalmente no máximo 3 
(três) pallets. Armazenar no 

Pátio de resíduos 

Co-processamento 

8 RL 

Sobras de tinta de 
zirconita a base de 

água e água de 
lavagem de 

pincéis. 

Moldagem Acondicionar em recipiente 
coletor fechado. 

Armazenar no Pátio de 
Resíduos Aterro Industrial 

9 RL 
Sobras de tinta ou 
pigmento a base 

de solvente. 
Geral Acondicionar em recipiente 

coletor fechado. 
Armazenar no Pátio de 

Resíduos Aterro Industrial 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.7: gerenciamento do controle operacional – resíduos de 1RS a 14RS 

N. 
SEQ. RESÍDUO 

 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
REGISTRO FREQUÊNCIA DE 

VERIFICAÇÃO RESPONSÁVEL 

1 RS Areia bruta (finos e grossos) 

 
Tonelada Formulário próprio / 

Nota fiscal Diária Operador 

2 RS Areia com resina (crua) 
 

Tonelada 
Formulário próprio / 

Nota fiscal Diária Operador 

3 RS Areia com resina (queimada) 

 
Tonelada Formulário próprio / 

Nota fiscal Diária Operador 

4 RS Restos de materiais refratários e 
componentes de moldes 

 
kg Formulário próprio / 

Nota fiscal Diária Operador 

5 RS Aparas de lixa 
 

kg 
Formulário próprio / 

Nota fiscal Diária Operador 

6 RS 

Ataduras, gaze, esparadrapo, 
algodões, faixas, contaminadas 
(material infecto contagioso) ou 

não, usadas em prestação de 
socorro à vitimas de acidentes 

 
 

kg 

 
 

Nota fiscal 

 
 

Mensal 

Medicina do trabalho 

7 RS Baterias Automotivas usadas 

 
 

peça 

 
 

Nota fiscal 

 
 

Mensal Operador 

8 RS Big-bag's 

 
kg 

 
 

Nota fiscal 

 
 

Mensal 
Operador 

9 RS Big-bag's danificados 

 
kg 

 
 

Nota fiscal 

 
 

Mensal 
Operador 

10 RS Bombonas e baldes plásticos 

 
 

kg 

 
 

Nota fiscal 

 
 

Mensal Operador 

11 RS Borracha (correias, esteiras, etc) 

 
kg 

 
 

Nota fiscal 

 
 

Mensal Operador 

12 RS Cartuchos de impressora e 
Toner 

 
 

kg 

 
 

Nota fiscal 

 
 

Mensal Operador 

13 RS Cavaco contaminado com óleo, 
gerado em cortes de metais; 

 
 

kg 

 
 

Nota fiscal 

 
 

Mensal Operador 

14 RS 

Circuitos elétricos, celeron, 
restos de eletrodo e 

componentes eletrônicos 
inutilizados 

 
 

kg 

Nota Fiscal Mensal 

Operador 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.8: gerenciamento do controle operacional – resíduos de 15RS a 31RS 

N. 
SEQ. RESÍDUO 

 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
REGISTRO FREQUÊNCIA DE 

VERIFICAÇÃO RESPONSÁVEL 

15 
RS Copos descartáveis 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

16 
RS 

Embalagens metálicas de 
conservas em geral 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

17 
RS 

Embalagens plásticas de 
inseticidas e raticidas 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

18 
RS 

EPI contaminado com 
óleo, tinta, graxa, solvente, 

resinas e adesivo e 
uniformes usados 

 
 

kg Nota Fiscal Quinzenal Operador 

19 
RS 

Equipamentos de 
informática 

 
kg Nota Fiscal Mensal Informática 

20 
RS 

Extintor de incêndio (todas 
as classes aplicáveis) 

 
 

peça 
Nota Fiscal Mensal Segurança do 

Trabalho 

21 
RS 

Fibra de vidro, Lã de vidro 
e Lã de rocha 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

22 
RS 

Filtros de óleo dos 
compressores 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Fabricante 

23 
RS Filtro manga 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

24 
RS Lâmpadas 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

25 
RS 

Lata / balde / embalagem 
metálica contaminado 

(tinta, cola, adesivo, resina, 
graxa, óleo, etc.) 

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador 

26 
RS Madeira  

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

27 
RS 

Mangotes contaminados 
com resinas, mangueiras 
contaminadas com óleo, 
mangueiras de borracha. 

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador 

28 
RS 

Mangueiras de água 
transparente 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

29 
RS 

Mangueiras de Incêndios 
inutilizadas 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

30 
RS 

Materiais de construção 
Civil (Entulho), inclusive 

porcelana. 

 
Tonelada Nota Fiscal Mensal Operador  

31 
RS 

Materiais de escritório não 
reciclável (Interior de 

canetas, interior de pincel 
atômico, embalagem de 

corretivos, grampos, clips) 

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.9: gerenciamento do controle operacional – resíduos de 32RS a 46RS 

N. 
SEQ. RESÍDUO 

 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
REGISTRO FREQUÊNCIA DE 

VERIFICAÇÃO RESPONSÁVEL 

32 RS 

Materiais de escritório 
reciclável (papel, papelão, 

sacos plásticos, partes 
plásticas de canetas, 

partes metálicas de pastas 
suspensas, CD) 

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador 

33 RS Material pérfuro-cortante 
contaminado 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Medicina do 

trabalho 

34 RS Medicamentos     
vencidos  

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Medicina do 

trabalho  

35 RS 
Metal não ferroso 

(Alumínio / Cobre, Fios / 
Cabos) 

 
Tonelada Nota Fiscal Mensal Operador 

36 RS 
Novos Produtos, 

Materiais auxiliares e 
Matérias-Primas  

 
 

Kg / tonelada / 
peça 

Nota Fiscal Mensal Gestor de 
Segurança 

37 RS Ossos de suíno e de 
bovino  

 
kg Livro de ocorrência Mensal Operador 

38 RS  Palitos de dente  
 
g Livro de ocorrência Mensal Operador 

39 RS 

Pano de chão/flanela 
usado na limpeza das 

áreas administrativas e de 
produção.  

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador  

40 RS 

Papel contaminado com 
óleo ou resinas (Sulfite, 

Kraft, Papelão, papel 
toalha, etc) 

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador 

41 RS 
Papel não contaminado 
(Sulfite Kraft, Papelão, 

etc) 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

42 RS 
Papel toalha / Papel 

higiênico / Guardanapo / 
Absorventes higiênicos 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

43 RS Pilhas e baterias de rádio 
e eletrônicos 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

44 RS Plásticos dos EPI's  
 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

45 RS 

Plástico em geral 
contaminadas com 

resíduos orgânicos de 
rápida putrefação ou de 
difícil remoção (sangue, 

etc). 

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador 

46 RS 

Plásticos não 
contaminados ( filmes 
auto-colante, plástico 

bolha, sacos) 

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.10: gerenciamento do controle operacional – resíduos de 47RS a 58RS 

N. 
SEQ. RESÍDUO 

 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
REGISTRO FREQUÊNCIA DE 

VERIFICAÇÃO RESPONSÁVEL 

47 RS Podas de árvore e 
gramas 

 
 

kg 
Livro de 

ocorrência Mensal Operador 

48 RS Rebolos usados e 
discos de desbaste 

 
 

kg 
Nota Fiscal Mensal Operador 

49 RS 

Resíduo de 
Varrição de 

Fábrica e áreas 
anexas 

 
 

kg 
Livro de 

ocorrência Mensal Empresa de conservação e limpeza 

50 RS 
Resíduos sólidos 
não-recicláveis de 
análises químicas 

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador 

51 RS Sobra de resinas 

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador 

52 RS Sucata de metal 
ferroso 

 
Tonelada  

Nota Fiscal Mensal Operador 

53 RS 

Sucata de material 
ferroso 

contaminado 
(rolamentos 

usados, correntes e 
outras peças com 

graxa ou óleo) 

 
 
 
 

Tonelada  
Nota Fiscal Mensal Operador 

54 RS 

Tambores 
metálicos (com 
resquícios de 

produtos - resinas, 
solventes, etc) 

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador 

55 RS 
Trapos 

contaminado com 
resinas. 

 
 

kg  Nota Fiscal Mensal Operador 

56 RS Tubo de PVC 
contaminado 

 
 

kg  Nota Fiscal Mensal Operador  

57 RS Tubo de PVC não 
contaminado 

 
 

kg  Nota Fiscal Mensal Operador  

58 RS Vidro 

 
 

kg Nota Fiscal Mensal Operador 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.11: gerenciamento do controle operacional – resíduos de 1RL a 9RL 

N. 
SEQ. RESÍDUO 

 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
REGISTRO FREQUÊNCIA DE 

VERIFICAÇÃO RESPONSÁVEL 

1 RL Efluentes da 
lavagem da areia 

 
m3 / calha 

parshall 
Formulário 

próprio Diária Operador 

2 RL 

Efluentes líquidos 
de limpeza do 
piso interno da 
Administração 

 
m3 / calha 

parshall 
Formulário 

próprio Diária Empresa de limpeza e conservação 

3 RL 

Efluentes líquidos 
gerados pelos 

sanitários, 
limpeza de 
banheiros, 

Restaurante e 
Laboratórios 

 
m3 / calha 

parshall Formulário 
próprio Diária Empresa de limpeza e conservação 

4 RL Óleo comestível 
usado 

kg Livro de 
ocorrência Diária Operador 

5 RL 

Óleo industrial 
usado 

(Refrigerante/         
Isolante/ 

Hidráulico/  
Lubrificante) 

 
 

kg 
 Nota fiscal Diária Operador 

6 RL 

Sobra de resinas 
(à base de resina 

alquídica ou 
furância) dentro 
da especificação 

técnica 

 
 

kg 
 Nota fiscal Diária Operador 

7 RL 

Sobra de adesivos 
(à base de resina 

alquídica ou 
furância) fora de 

especificação 

 
 

kg 
 

Nota fiscal Diária Operador 

8 RL 

Sobras de tinta de 
zirconita a base de 

água e água de 
lavagem de 

pincéis. 

 
 

kg 
 

Nota fiscal Diária Operador 

9 RL 
Sobras de tinta ou 
pigmento a base 

de solvente. 

 
 

kg 
 

Nota fiscal Diária Operador 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.12: estrutura do controle operacional – resíduos de 1CO a 5CO e 1EM a 2EM 

N. SEQ. ASPECTO 
AMBIENTAL CONTROLE OPERACIONAL ÁREA RESPONSÁVEIS 

1 CO Consumo de água 
industrial 

Identificar os consumos da água em todas as etapas 
do processo que a exijam. Verificar 

sistematicamente a ocorrência de vazamentos (em 
caso positivo corrigir imediatamente) 

Fábrica / 
Utilidades Operadores 

2 CO Consumo de água 
potável 

Acompanhar o qualitativamente consumo quando 
da utilização de chuveiros, pias, baciais sanitárias, 
bebedouros, mangueiras de incêndios, limpeza de 
banheiros e vestiários, jardinagem e preparação de 
alimentos. Verificar sistematicamente a ocorrência 

de vazamentos  

Geral Todos as pessoas envolvidas com 
as atividades que consomem água. 

3 CO 
Consumo de 
Combustíveis 

(GLP) 

GLP: Desligar empilhadeira quando não estiver 
usando; Certificar que não há vazamentos quando 
da substituição do botijão e/ou manuseios;  Caso o 

equipamento venha  apresentar alguma 
irregularidade, solicitar manutenção. 

Fábrica / 
Utilidades Operadores e Manutenção 

4 CO Consumo de 
enegia elétrica 

1) Evitar acender lâmpadas durante o dia e 
aproveitar ao máximo a luz do dia;  Apagar as 

lâmpadas dos ambientes desocupados, salvo as que 
contribuem para a sua segurança; 2) Sempre que 

possível, instalar lâmpadas fluorescentes (luz fria), 
que duram mais. 

Geral Todos as pessoas envolvidas com 
atividades que consomem energia 

5 CO 
Consumo de resina 

alquídica e 
furânica 

Utilizar o conteúdo da embalagem na sua 
totalidade;  Armazená-los em local adequado para 

garantir a conservação;  Utilizar de forma adequada 
evitando o desperdício; 

Moldagem Operadores 

1 EM 

Emissão de 
particulados 
gerados no 

transporte de areia 

Executar manutenção e limpeza programada nos 
equipamentos 

Sistema de 
Beneficiamento 

de Areia Interno / 
Moldagem 

Manutenção 

2 EM Emissão de Ruído Realizar manutenções dos equipamento conforme 
estabelece manuais 

Fábrica / 
Utilidades Manutenção 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.13: gerenciamento do controle operacional – resíduos de 1CO a 5CO e 1EM a 2EM 

N. SEQ. ASPECTO 
AMBIENTAL UNIDADE DE MEDIDA 

 
FREQUÊNCIA REGISTRO RESPONSÁVEIS 

1 CO Consumo de água 
industrial m3 em hidrômetro exclusivo 

 
 
 
 

Diária 
Formulário próprio / conta 

de água Operadores 

2 CO Consumo de água 
potável m3 em hidrômetro exclusivo 

 
 
 
 

Diária 

Formulário próprio / conta 
de água 

Todos as pessoas 
envolvidas com as 

atividades que 
consomem água. 

3 CO 
Consumo de 
Combustíveis 

(GLP) 
Kg ou L 

 
 
 
 

Diária Formulário próprio / nota 
fiscal 

Operadores e 
Manutenção 

4 CO Consumo de 
energia elétrica kwh 

 
 
 

Mensal Conta de luz 

Todos as pessoas 
envolvidas com 
atividades que 

consomem energia 

5 CO 
Consumo de resina 

alquídica e 
furânica 

kg 

 
 

Diária 
Formulário próprio / nota 

fiscal 
Operadores / 
almoxarifado 

1 EM 

Emissão de 
particulados 
gerados no 

transporte de areia 

kg 

 
Semestral PPRA Segurança do 

Trabalho 

2 EM Emissão de Ruído dB 
Semestral 

PPRA Segurança do 
Trabalho 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.14: estrutura do controle operacional – resíduos de 1VD a 3VD 

N. SEQ. ASPECTO AMBIENTAL CONTROLE OPERACIONAL ÁREA RESPONSÁVEIS 

1 VD 

Vazamento/Derramamento 
de ÓLEO 

LUBRIFICANTE/          
HIDRÁULICO/           

REFRIGERANTE/           
ISOLANTE/COMESTÍVEL 

Utilizar EPIS. Conter o vazamento 
ou derramamento com barreiras de 

cordões absorvedores ou turfa. 
Fechar válvula de saída do produto 
quando aplicável. Recolher  com 

manta absorvedora, turfa ou toalha 
industrial. Torcer as mantas, toalhas 
e cordões descarregando o óleo em 

recipientes para atendimento à 
emergências ou recolher a turfa 

com rôdo e pá e acondicionar em 
recipientes para atendimento á 
emergências. Identificar com  

etiqueta. Encaminhar toalhas, óleo, 
mantas e cordões conforme Plano 

de Controle Ambiental para 
Resíduos. 

Manutenção / Fábrica 
/ Restaurante / 

Logística / Utilidades 

Manutenção /Operadores / 
Empilhadores 

2 VD 

Vazamento/ Derramamento 
de PRODUTOS 

QUÍMICOS em geral - 
LÍQUIDOS NÃO 

VISCOSOS 

Utilizar EPIS. Conter o vazamento 
ou derramamento com barreiras de 

cordões absorvedores ou turfa. 
Fechar válvula de saída do produto 
quando aplicável. Recolher  com 

manta absorvedora, turfa ou toalha 
industrial. Torcer as mantas, toalhas 
e cordões descarregando o óleo em 

recipientes para atendimento à 
emergências ou recolher a turfa 

com rôdo e pá e acondicionar em 
recipientes para atendimento á 
emergências. Identificar com  

etiqueta. Encaminhar toalhas, óleo, 
mantas e cordões conforme Plano 

de Controle Ambiental para 
Resíduos. 

Manutenção / Fábrica 
/ Restaurante / 

Logística / Utilidades 

Manutenção /Operadores / 
Empilhadores 

3 VD 

Vazamento/ Derramamento 
de PRODUTOS 

QUÍMICOS VISCOSOS 
(Resinas e tintas) 

Utilizar EPIS. Conter o vazamento 
ou derramamento com barreiras de 

cordões absorvedores. Fechar 
válvula de saída do produto quando 
aplicável. Recolher  com rodo e pá 

o material derramado. PARA 
RESINAS UTILIZAR MANTAS 

ABSORVEDORAS E/OU 
TOALHAS INDUSTRIAIS. 

Manutenção / Fábrica 
/ Restaurante / 

Logística / Utilidades 

Manutenção /Operadores / 
Empilhadores 

Fonte: Autor (2009) 
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Tabela A.15: gerenciamento do controle operacional – resíduos de 1VD a 3VD 

N. SEQ. ASPECTO AMBIENTAL REGISTRO FREQUÊNCIA RESPONSÁVEIS 

1 VD 

Vazamento/Derramamento 
de ÓLEO 

LUBRIFICANTE/          
HIDRÁULICO/           

REFRIGERANTE/           
ISOLANTE/COMESTÍVEL 

Livro de ocorrência Quando da ocorrência Manutenção /Operadores / 
Empilhadores 

2 VD 

Vazamento/ Derramamento 
de PRODUTOS 

QUÍMICOS em geral - 
LÍQUIDOS NÃO 

VISCOSOS 

Livro de Ocorrência Quando da ocorrência Manutenção /Operadores / 
Empilhadores 

3 VD 

Vazamento/ Derramamento 
de PRODUTOS 

QUÍMICOS VISCOSOS 
(Resinas e tintas) 

Livro de Ocorrência Quando da ocorrência Manutenção /Operadores / 
Empilhadores 

Fonte: Autor (2009) 
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Apêndice B 
 

 
Figura B.1: material de campanha para gestão ambiental 

Fonte: Autor (2009) 
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Figura B.2: material de campanha para gestão ambiental 

Fonte: Autor (2009) 
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Figura B.3: material de campanha para gestão ambiental 

Fonte: Autor (2009) 
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Figura B.4: material de campanha para gestão ambiental 

Fonte: Autor (2009) 
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Apêndice C 
 

 
Figura C.1: exemplo de lição ponto-a-ponto 

Fonte: Autor (2009) 

 


