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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta de Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para a 

Moto 3, uma empresa que atua no segmento de comércio varejista de peças e oficina para 

motocicletas. Para a sua concretização foi realizada inicialmente uma revisão bibliográfica 

para construção de um referencial teórico e visitas ao empreendimento citado. Em seguida 

elaborou-se a proposta do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), baseado nas etapas e 

requisitos definidos na norma NBR ISO 14001:2004. Fazem parte também deste trabalho, a 

caracterização da empresa contendo dados cadastrais de identificação, a descrição dos 

processos realizados, a Avaliação Ambiental Inicial (AAI), a descrição dos principais 

aspectos e impactos, as medidas de mitigação e a proposta de um Programa de Gestão 

Ambiental (PGA) com enfoque no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

 

Palavras- Chaves: Sistema de Gestão Ambiental (SGA), NBR ISO 14001:2004, Programa de 

Gestão Ambiental (PGA), Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 
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ABSTRACT 

 

This paper presents an Environmental Management System proposal to Moto 3, a company 

that operates in the retail trade of parts and shop for motorcycles. It was initially performed a 

literature review to construct theoretical basis and visits to the site company. Then the 

Environmental Management System proposal was elaborated, based on the steps and 

requirements defined in the standard ISO 14001:2004. The company characterization, the 

registration data, the description of performed procedures, the environmental assessment, the 

description of main aspects and impacts, mitigation measures and the Environmental 

Management Program proposal, focused on Solid Waste Management Plan, are also part of 

this work. 

Key Words: Environmental Management System, ISO 14001:2004, Environmental 

Management Program, Waste Management Plan 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O constante crescimento do modo de produção empresarial, ocorrido em virtude 

do aumento do consumo de produtos pela população desde a Revolução Industrial, tem 

prejudicado de forma significativa o meio ambiente e a saúde humana. 

Para a época, o desenvolvimento econômico tornou-se algo que deveria ser 

atingido a qualquer preço, o que impedia que os fatores ambientais fossem sequer 

considerados. Com isso, a degradação dos recursos naturais e a intensa exploração de 

matérias-primas vieram a desencadear diversos danos à qualidade de vida no planeta. 

A preocupação com a problemática ambiental não surgiu de uma hora para outra. 

Na medida em que o conhecimento, a tecnologia e as atividades produtivas se desenvolviam o 

foco da gestão ambiental também evoluía.  

O foco da gestão ambiental pode ser divido em três fases: a primeira, antes dos 

anos 70, considerada a época da alienação aos problemas ambientais e industrialização 

acelerada, defendia a idéia de que os prejuízos ambientais deveriam ser aceitos pela 

sociedade, em nome do desenvolvimento econômico. 

Já a segunda fase, entre os anos 70 e 90, foi marcada pela Conferência de 

Estocolmo. Dentre as características e fatos desta época, destaca-se o acontecimento de 

grandes acidentes ambientais, o surgimento de Organizações Não Governamentais (ONGs), 

alguns cientistas chamam a atenção para os perigos da destruição da camada de ozônio, 

instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, criação de diversos órgãos de atuação 

ambiental, preocupação das empresas em atender as exigências dos órgãos ambientais, pouca 

ou nenhuma visão das oportunidades de ganho decorrentes de uma gestão ambiental eficaz, 

dentre outras. 

A partir dos anos 90 começa a terceira fase: “Gestão Ambiental Proativa”, onde se 

consolidou o conceito de Desenvolvimento Sustentável; surgimento de ações preventivas para 

evitar a poluição no ponto de geração; empresas aderindo à norma ISO 14.001 - Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA); exploração do “Ecomarketing”, com atuação responsável.  As 

empresas começam a enxergar a gestão ambiental como um diferencial competitivo e um 

fator de melhoria organizacional. 

A partir daí conferências e convenções instituíram programas, estabeleceram 

documentos, criaram comissões de meio ambiente, apresentando relatórios e instituindo 

normas a serem seguidas pelos países membros visando a minimização dos impactos 
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ambientais. A participação e cumprimento do que foi estabelecido é feito de forma voluntária 

pelos países, no entanto, a partir do momento em que assumem essa responsabilidade, os 

mesmos têm o dever de cumprí-la. 

Os princípios do que hoje se conhece por Gestão Ambiental surgiram após esta 

série de acontecimentos e são frutos do interesse por parte da empresa em ter uma 

responsabilidade com os recursos naturais. 

A implantação de um SGA depende de três pilares: uma base organizacional - que 

estabelece a estrutura funcional, rotinas administrativas e operacionais, planejamento, 

recursos, dentre outros. Uma base técnica - que identifica os aspectos ambientais associados 

às atividades e em como controlá-las, e a base jurídica - que está ligada aos requisitos legais 

aplicáveis à organização. 

As empresas que hoje em dia não se adequam às legislações e não se preocupam 

com o ambiente onde operam, não são consideradas organizações com Responsabilidade 

Social, conceito este que vem se intensificando nas últimas décadas. Conforme Anderson, 

citado por Donaire (1999, p.18): 

 

A principal alteração que se verifica atualmente é a percepção das corporações sobre 
o papel que desempenham na sociedade. A corporação não é mais vista como uma 

instituição com propósitos simplesmente econômicos, voltada apenas para o 

desenvolvimento e venda de seus produtos e serviços. Em face de seu tamanho, 

recursos e impacto na sociedade, a empresa tem grande envolvimento no 

acompanhamento e na participação de muitas tarefas sociais, desde a limpeza das 

águas até o aprimoramento cultural e espera-se que ocorra um alargamento de seu 

envolvimento com esses conceitos 'não econômicos' no futuro, entre eles proteção 

dos consumidores e dos recursos naturais, saúde, segurança e qualidade de vida nas 

comunidades em que estão localizadas e onde fazem seus negócios. 

 

 

A Organização Internacional para Padronização, cuja denominação em inglês é 

International Organization for Standardization (ISO), é uma entidade que congrega os 

grêmios de padronização/normalização de 158 países. A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) é membro fundador da ISO. 

Com a necessidade de o mercado contar com normas para os sistemas de gestão 

ambiental, surgiu a ISO 14.000. “A ISO 14.000 é um grupo de normas que fornece 

ferramentas e estabelece um padrão de sistema de gestão ambiental” (CASTRO, 2004, p. 

560).  

Em 1996, foram criadas as ISO 14.000, uma série de normas que promovem uma 

abordagem comum internacional no que se refere à gestão ambiental dos produtos. A ISO 
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14.001 confere certificado de qualidade ambiental às empresas; a 14.004 é um guia de 

princípios, sistemas e técnicas de suporte para que as organizações possam se enquadrar e 

conseguir o documento; as ISO 14.010 até 14.012 são diretrizes para a auditoria dos métodos 

produtivos das empresas; as ISO 14.020 até 14.024 normatizam objetos, princípios, termos e 

definições para a rotulagem ambiental; as ISO 14.040 até 14.043 definem a avaliação do ciclo 

de vida dos produtos e, por fim, a ISO 14.050 estabelece termos e definições (MARQUES, 

2000). 

A gestão ambiental em negócios de pequeno porte é de suma importância pelo 

fato dessas empresas existirem espalhadas por todo o mundo em grande quantidade, 

atendendo a empreendimentos de médio e grande porte. Sendo assim, micro e pequenas 

empresas possuem expressivo potencial de transformação favorável ao meio ambiente. 

Observando o disposto, a implantação de um SGA em oficinas mecânicas de 

pequeno porte é de considerável relevância, visto que as mesmas manipulam produtos, tais 

como graxas e óleos, que, lançados in natura no ambiente, causam significativos impactos 

ambientais. 

Sendo assim, foi escolhida como objeto de estudo uma oficina mecânica de 

motocicletas, para fazer o levantamento da atual preocupação da mesma com o gerenciamento 

de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas, e propor um SGA com medidas mitigadoras 

que minimizem os problemas ambientais que possam ser gerados pelo empreendimento. 

A implantação de um SGA visa não apenas benefícios financeiros, mas também a 

oportunidade de gerenciar adequadamente os aspectos ambientais. 

Um SGA ajuda a empresa a identificar e controlar os aspectos, impactos e riscos 

ambientais relevantes para a organização; conceber sua política ambiental; definir princípios 

que guiem a abordagem da sua organização em relação às futuras responsabilidades 

ambientais; estabelecer metas para seu desempenho ambiental; comunicar e treinar o pessoal 

para cumprimento eficaz dos compromissos; medir o desempenho em relação a padrões e 

metas preestabelecidos e modificar a abordagem, se necessário. 

A adoção de um SGA: cria para a empresa uma imagem “verde”; permite o acesso 

a novos mercados; previne acidentes ambientais e custos com remediação; facilita a 

conservação de energia e recursos naturais; racionaliza atividades; reduz perdas e 

desperdícios; gera maior economia; e diminui o risco de sanções do poder público; além de 

facilitar o acesso a financiamentos. 
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Para os clientes, garante a segurança de estar consumindo produtos ou serviços 

ambientalmente corretos; a possibilidade de acompanhar o ciclo de vida do produto; a 

confiança de estar contribuindo para a conservação dos recursos naturais e a redução da 

poluição. 

Também dá maior visibilidade frente aos concorrentes por que facilita o acesso 

aos mercados consumidores, em consonância com os princípios e objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. 

Este trabalho de pesquisa propõe um SGA para a empresa Moto 3 - que atua no 

ramo de comércio de peças e prestação de serviços de manutenção e reparação de 

motocicletas - tendo como base a série de normas ISO 14.000, sendo este o passo inicial para 

a busca da certificação ambiental e formação de um banco de dados para futuros estudos, 

além de possibilitar através do mesmo uma base para a implantação.  

Destaca-se na pesquisa uma etapa preliminar que caracteriza o empreendimento 

através de visitas in loco, consultas bibliográficas, documentação da empresa e entrevistas 

com a alta administração e colaboradores. Após esta caracterização foi realizada a avaliação 

ambiental inicial, para planejamento do SGA e sugestão para futura implantação do mesmo.  

Devido à limitação de tempo para a execução de todas as etapas do SGA, foi 

desenvolvida somente a etapa de planejamento - que tem por objetivo a elaboração de planos 

para cumprimento da política ambiental estabelecida. Dentre os planos sugeridos para a futura 

implementação, houve o aprofundamento do plano cujo objetivo é a redução, 

reaproveitamento e destino final adequado dos resíduos sólidos gerados pela empresa, o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 
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1. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) 

 

A constante busca da sociedade por um posicionamento adequado e responsável 

por parte das empresas “no sentido de minimizar a diferença entre os resultados econômicos e 

sociais”, bem como a preocupação com o meio ambiente, tem provocado constantes pressões 

sobre as empresas e o ambiente em que operam (ANDRADE, 2002, p. 06). 

“Entre as diferentes variáveis que afetam o ambiente dos negócios, a preocupação 

ecológica da sociedade tem ganhado um destaque significativo em face de sua relevância para 

a qualidade de vida das populações” (DONAIRE, 1999, p. 28). 

Isso provocou uma mudança no ambiente dos negócios que resultou numa gama 

de novas normas e leis que regulamentam as necessidades e exigências da sociedade, 

inclusive aquelas ligadas ao meio ambiente e sua relação com o desenvolvimento econômico. 

Governos passaram a estabelecer medidas de proteção ambiental e torná-las cada 

vez mais rígidas, exigindo que as empresas se adequem às mesmas para garantir sua 

permanência num mercado cada vez mais competitivo. 

Apesar da inicial relutância das organizações em se ajustarem aos padrões 

ambientais, houve uma posterior conscientização das vantagens adquiridas através da 

adequação ambiental, bem como dos gastos realizados com isso, já que esses investimentos 

podem ser lucrativos a longo prazo. 

As empresas passaram de uma atitude defensiva para ativa e criativa, de simples 

controle de emissão de poluentes à prevenção da poluição. Começaram, então, a apresentar 

soluções para alcançar o Desenvolvimento Sustentável aumentando, simultaneamente, a 

lucratividade de seus negócios (ANDRADE, 2002, p. 06-07). 

Surge, então, a gestão ambiental, visto que a proteção do meio ambiente passou a 

se incluir na administração das empresas deixando de ser uma função meramente de proteção 

(ANDRADE, 2002, p. 08). 

A gestão ambiental pode ser entendida como a administração das atividades 

econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais, renováveis 

ou não (DONAIRE, 1999). 

Para que os procedimentos ambientais adotados por uma empresa sejam eficazes é 

essencial que os mesmos sejam realizados dentro de um sistema de gestão integrado na 

organização, visto que isoladamente o sistema não seria eficiente. 
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Conforme a ISO 14.001:2004, o conceito de Sistema de Gestão Ambiental - SGA 

é “a parte de um sistema da gestão de uma organização utilizada para desenvolver e 

implementar sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais”.  

Sendo assim, é um instrumento que faz parte do sistema global de uma 

organização e inclui, entre outros, estrutura organizacional, atividades de planejamento, 

responsabilidades, treinamentos, procedimentos, processos e recursos para a implementação e 

manutenção da gestão ambiental (SEBRAE, 2004, p. 57). 

O SGA é um processo sistêmico que engloba todos os aspectos dos negócios das 

organizações, integrando fatores que lhe dão consistência e servem de embasamento para 

garantir a qualidade ambiental. Sua implantação é voluntária e visa, não só benefícios 

financeiros, mas as estimativas de não gerenciar os aspectos ambientais. 

De acordo com Tibor e Feldman (apud SEIFFER, 2008, p. 41), a responsabilidade 

pela proteção ambiental deve abranger todos os funcionários e ser igualmente assumido pela 

alta gerência. Ela não pode ser um controle que se encontra no final da produção, mas 

também deve estar presente no projeto, na fabricação, no processo de distribuição e nas 

decisões de pesquisa e desenvolvimento. 

Isso significa que todos os setores e funções, bem como colaboradores da empresa 

devem estar integrados, envolvidos e comprometidos com a implantação do SGA. 

A implantação de um SGA traz benefícios como a conformidade legal, adequação 

à pressão das partes interessadas com conseqüente melhoria da imagem, melhoria da 

competitividade, redução de custos, conformidade junto à matriz e/ou cliente, além de uma 

visão preventiva e da busca pela melhoria contínu (SEBRAE, 2004, p. 38). 

Segundo Tibor e Feldman (apud SEIFFER, 2008, p. 31) um SGA tem entre seus 

elementos integrantes uma política ambiental, o estabelecimento de objetivos e metas, o 

monitoramento e medição de sua eficácia, a correção de problemas associados à implantação 

do sistema, além de sua análise e revisão como forma de aperfeiçoá-lo melhorando o 

desempenho ambiental geral. 

Segundo a própria definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) / ISO / International Electrotechnical Commission (IEC), guia 2: “norma é um 

documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece, 

para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para atividades ou resultados, 

visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto” (FELDMANN, 

1997, p. 10). 
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A ISO é uma organização internacional, fundada em 23 de fevereiro de 1947, 

sediada em Genebra na Suíça, que elabora normas internacionais (DONAIRE, 1999, p. 116). 

Ela oficializou as primeiras normas da série ISO 14.000, relacionadas à temática 

ambiental - em 1996, “procurando estabelecer diretrizes para a implementação de sistema de 

gestão ambiental, nas diversas atividades econômicas que possam afetar o meio ambiente e 

para a avaliação e certificação destes sistemas, com metodologias uniformes e aceitas 

internacionalmente” (DONAIRE, 1999, p. 116 - 117). 

As normas ISO 14.001:2004 e ISO 14.004:2004 referem-se aos Sistemas de 

Gestão Ambiental. 

A norma ISO 14.001:2004 especifica os requisitos relativos a um sistema de 

gestão ambiental, permitindo a uma organização desenvolver e implementar uma política e 

objetivos que levem em conta os requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos e 

informações referentes aos aspectos ambientais que a organização identifica como aqueles 

que ela possa controlar e influenciar (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004). 

Já a norma ISO 14.004:2004 provê orientação para o desenvolvimento e a 

implementação de princípios e sistemas de gestão ambiental e sua coordenação com outros 

sistemas de gestão (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004). 

O desenvolvimento e a melhoria contínua de um SGA estabelecido pela ISO 

14.001 são embasados no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act / Planejar-Executar-Verificar-

Agir) (SEIFFER, 2008, p. 78-86). 

Essa ferramenta gerencial divide as ações das empresas em quatros etapas: 

 Planejamento: identificação e classificação dos aspectos ambientais, 

levantamento dos requisitos legais e demais requisitos aplicáveis, além da definição de 

objetivos e metas ambientais e processos necessários para atingir os resultados em 

concordância com a política ambiental da empresa; 

 Execução: definição da estrutura e responsabilidades, efetuação de 

treinamento, comunicação, elaboração da documentação do sistema, criação de 

procedimentos de controle operacional e atendimento de situações de emergência. É a 

implementação dos processos; 

 Verificação: monitoramento e medição dos processos em conformidade com a 

política ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros. Nesta etapa relata-se os 

resultados. Esta fase objetiva avaliar a empresa em relação a postura ambiental definida no 

sistema ambiental implantado; 
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 Ação: (Aperfeiçoamento/Melhoria): objetiva a busca da melhoria contínua do 

desempenho ambiental e financeiro da empresa. São corrigidos deficiências e imprevistos, 

revisando o plano de ação e adaptando a novas situações, além de melhorar ou reorientar 

procedimentos, se necessário. 

Depois de um SGA implantado e operando, ele pode ser certificado, isto é, pode 

obter o reconhecimento oficial de que atende os requisitos da norma ISO 14.001:2004. Para 

tanto, é necessário contratar uma empresa certificadora que fará uma auditoria do sistema. Se 

o mesmo estiver de acordo, essa certificadora recomendará a certificação ao Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), que é o órgão 

acreditador brasileiro, isto é, o órgão que valida oficialmente as certificações no Brasil 

(MELO; SANTOS; VEIGA, 2004, p. 28). 
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2. ETAPAS DO SGA 

 

A NBR ISO 14.004:2004 especifica os princípios e os elementos integrantes de 

um Sistema de Gestão Ambiental. A seguir os mesmos serão citados e posteriormente 

detalhados. 

- Princípio 1 – Comprometimento e Política; 

- Princípio 2 – Planejamento; 

- Princípio 3 – Implementação e Operação;  

- Princípio 4 – Medição e Avaliação; 

- Princípio 5 – Análise Crítica e Melhoria.  

 

2.1 COMPROMETIMENTO E POLÍTICA 

 

2.1.1 Comprometimento 

 

 A alta administração de uma pequena empresa privada é constituída 

basicamente pelo proprietário e o gerente ou encarregado. De acordo com Seiffer (2007, p. 

131-140), a gerência deve estabelecer o seu comprometimento em relação ao sistema de 

gestão, deixando os colaboradores, seus clientes e fornecedores a par do empenho da 

organização para com o mesmo, como a disponibilização dos recursos financeiros para a 

implantação do sistema e infraestrutura da empresa. É necessário que esse comprometimento 

seja registrado e comunicado a todos os setores, para que o SGA ganhe credibilidade dentro 

da organização e fora dela. 

 

2.1.2 Avaliação Ambiental Inicial (AAI) 

 

 Embora não seja um requisito da norma, ou seja, não é obrigatório, a organização 

que deseja implementar um SGA deve antes de mais nada fazer uma avaliação do estágio 

ambiental em que ela se encontra. É nesse momento que a organização se pergunta quais são 

os aspectos ambientais provocados por suas atividades, produtos e serviços e como isto afeta 

sua existência e competitividade. Esta avaliação não deve considerar somente sua capacidade 

de poluir o meio ambiente, por meio de suas atividades operacionais ou pelo descarte de seus 

resíduos, mas também os efeitos provocados pelo uso das matérias-primas e energia, assim 
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como os impactos oriundos de seus aspectos na região entorno e no meio ambiente regional e 

global. Recomenda-se que o objetivo seja o de considerar todos os aspectos ambientais da 

organização como uma base para o estabelecimento de um SGA.  

Recomenda-se que a avaliação ambiental inicial cubra quatro áreas fundamentais:  

requisitos legais e regulamentares; identificação dos aspectos ambientais significativos; 

exame de todas as práticas e procedimentos de gestão ambiental existentes; avaliação das 

informações provenientes de investigações de acidentes e incidentes anteriores. 

É indicado que o processo para a identificação dos aspectos ambientais 

significativos associados às atividades, produtos e serviços da organização considere, quando 

pertinente, emissões atmosféricas; lançamento de efluentes em corpos d’água; gerenciamento 

de resíduos; contaminação do solo; uso de matérias-primas e recursos naturais; outras 

questões ambientais relativas ao meio ambiente e a comunidade. 

Os dados levantados nesta etapa devem ser atualizados periodicamente. Para isso 

a empresa deve manter mecanismos para o levantamento e atualização das informações.  

Para identificação dos aspectos e impactos ambientais deve-se elaborar um 

fluxograma de entrada e saída. Este fluxograma deve ser baseado no processo produtivo 

(NBR ISO 14.004:2004). 

 

2.1.3 Política 

 

 Após a caracterização do empreendimento, segue-se para a definição da 

política ambiental.  

 Segundo a NBR ISO 14.001:2004, a política de uma organização é entendida 

como um conjunto de intenções que serve para estabelecer um senso geral de orientação, 

fixando os princípios organizacionais de ação. É recomendado que uma política ambiental 

considere as seguintes questões: 

  A missão, visão, valores e as crenças da organização; 

 Os requisitos das partes interessadas e o processo de comunicação com elas; 

 A melhoria contínua; 

 A prevenção da poluição; 

 Os princípios orientadores; 
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 A coordenação com as demais políticas da organização, tais como: qualidade, 

saúde ocupacional e segurança no trabalho; 

 As condições locais ou regionais específicas; 

 A conformidade com os regulamentos, leis e demais critérios ambientais 

relacionados e que foram estabelecidos pela organização. 

 

2.2 PLANEJAMENTO 

 

Segundo a NBR ISO 14.004:2004 depois de registrado o comprometimento da 

alta administração com o SGA e elaborada a política para a empresa, a próxima etapa é o 

planejamento, onde os processos, produtos e serviços serão analisados para a verificação de 

sua interação com o meio ambiente, estabelecendo-se medidas de controle de acordo com a 

sua significância e magnitude. 

A etapa de planejamento pode ser dividida em 5 (cinco) fases: 

 Identificação dos Aspectos Ambientais das atividades, produtos e serviços da 

organização que possam ser controlados e influenciados pela mesma; 

 Determinação dos aspectos que estão associados a Impactos Ambientais 

Significativos; 

 Identificação e manutenção do acesso às exigências legais e a todos os outros 

requisitos que se apliquem aos aspectos ambientais da empresa como, por exemplo, licenças 

ambientais, do corpo de bombeiros entre outras; 

 Estabelecimento de objetivos e metas; 

 Estabelecimento de Programas de Gestão Ambiental.  

A identificação dos aspectos e sua posterior caracterização quanto à situação 

operacional levam à avaliação dos impactos ambientais significativos que servirá para que a 

política ambiental seja cumprida e delimitará os passos necessários para a elaboração dos 

programas de gestão ambiental. 
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2.2.1 Identificação dos aspectos ambientais e avaliação dos impactos ambientais 

associados 

 

A NBR ISO 14.004:2004 define aspecto ambiental como “elemento das 

atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio 

ambiente” e define impacto ambiental como “qualquer modificação do meio ambiente, 

adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da 

organização”.  

 A identificação de aspectos e avaliação de impactos ambientais associados é 

um processo que pode ser realizado em 04 etapas: 

 Seleção de uma atividade, produto ou serviço: é recomendado que o elemento 

abordado seja grande o suficiente para que tenha significado e pequeno o suficiente para que 

seja compreendido; 

 Identificação do maior número possível de aspectos ambientais; 

 Identificação do maior número de impactos ambientais reais ou potenciais, 

positivos e negativos, associados a cada aspecto identificado; 

 Avaliação da importância de cada impacto. 

Esta avaliação pode ser facilitada se levada em conta a escala do impacto, a sua 

severidade, a probabilidade de ocorrência e duração, além das considerações comerciais em 

termos de potencial exposição legal e regulamentar, dificuldade de alterações do impacto, 

custo para alteração do impacto, efeito de uma alteração sobre outras atividades e processos, 

preocupações das partes interessadas e efeitos na imagem pública da organização (SEIFFER, 

2007, p. 109). 

 

2.2.2 Requisitos legais e outros requisitos 

 

A NBR ISO 14.001:2004 determina que a organização deve estabelecer e manter 

procedimentos, acessar e compreender todos os requisitos legais - e outros requisitos por ela 

subscritos - aplicáveis aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços. 

A empresa que inicia a implantação do SGA passa a ser obrigada a identificar e 

manter atualizado um cadastro de requisitos aplicáveis. Este cadastro deve conter itens legais 

ambientais em níveis federais, estaduais e municipais, bem como qualquer outro que tenha 

relação com as atividades, produtos e serviços da organização. 
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2.2.3 Critérios internos de desempenho 

 

Segundo NBR 14.004:2004 os critérios internos de desempenho são estabelecidos 

como auxílio às normas externas colaborando para o desenvolvimento dos objetivos e metas 

da organização. São desenvolvidos e implantados quando as normas externas não 

contemplarem as necessidades da empresa ou quando não existirem normas referentes à 

organização. 

 

2.2.4 Objetivos e metas ambientais 

 

Nessa etapa são estabelecidos e documentados os objetivos, metas e Programas de 

Gestão Ambiental visando atender à política ambiental e, conseqüentemente, ao 

comprometimento com a prevenção de poluição, com o atendimento aos requisitos legais e 

outros e com a melhoria contínua. É necessário também que os objetivos e metas sejam 

coerentes com a política, específicos e mensuráveis, para que seu desempenho ambiental seja 

analisado constantemente. 

Além de atender aos requisitos legais, uma organização deve também considerar 

suas opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais e a visão das partes 

interessadas. 

“A elaboração de Objetivos e Metas pela organização e sua materialização através 

dos Programas de Gestão Ambiental representam uma forma de gerenciamento de aspectos 

ambientais significativos que apresentam uma importância estratégica para a mesma” 

(SEIFFER, 2008, p.124). 

Tanto os objetivos quanto as metas devem ser verificadas constantemente, a fim 

de analisar se as mesmas estão sendo cumpridas. 

 

2.2.5 Programas de Gerenciamento Ambiental (PGAs) 

  

Neste subsistema são instituídas atribuições, responsabilidades, indicadores e 

recursos para o alcance de metas e objetivos ambientais. O PGA trata do estabelecimento 

formal das linhas de ação que a empresa irá desenvolver (SEIFFER, 2008, p.127). 

A NBR ISO 14.004:2004 recomenda que uma organização estabeleça um 

programa de gestão ambiental que aborde todos os seus objetivos ambientais, sendo que o 
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mesmo deve identificar as ações específicas na ordem de suas prioridades para a organização. 

Essas ações podem tratar de processos, projetos, produtos, serviços, locais ou instalações 

específicas dentro de um local. 

 

2.3 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO  

 

2.3.1 Estrutura e responsabilidade 

 

Este subsistema tem uma importância fundamental para desenvolvimento e 

continuidade da implantação do SGA na medida em que assegura que todas as funções 

hierárquicas organizacionais sejam identificadas e mobilizadas durante o processo. 

É a alta administração quem disponibiliza todos os elementos necessários para a 

implementação do SGA, assegurando que a organização seja capaz de atender aos requisitos 

das normas. Isso significa que ela deve disponibilizar recursos; integrar o SGA com outros 

sistemas de gerenciamento; definir atribuições e responsabilidades; viabilizar o processo de 

motivação e conscientização ambiental; identificar os conhecimentos e habilidades 

necessários; estabelecer e relatar processos para comunicação; implementar controles 

operacionais. 

Neste processo o comprometimento da alta administração é indispensável, assim 

como a escolha criteriosa de um líder representante da alta administração e indivíduos 

facilitadores em cada setor (SEIFFER, 2007, p.131-133). 

 

2.3.2 Treinamento, conscientização e competência 

 

A norma NBR ISO 14.001:2004 requer que a organização estabeleça um 

procedimento para identificar necessidades de treinamento e assegurar que todas as pessoas 

cujo trabalho possa criar um impacto significativo ao meio ambiente recebam um treinamento 

apropriado a respeito de seus papéis e responsabilidades no contexto do SGA. 

 

2.3.3 Comunicação  

 

A  NBR ISO 14.001:2004 recomenda que a organização implemente e mantenha 

mecanismos para receber e documentar as informações pertinentes e atender às solicitações 

das partes interessadas. 
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2.3.4 Documentação do SGA 

 

A documentação do SGA pode incluir informações sobre os processos realizados, 

organogramas, normas internas, e procedimentos operacionais e planos locais de emergência 

(SEIFFER, 2007, p.154).  

A NBR ISO 14.001:2004 recomenda que o nível de detalhamento da 

documentação seja suficiente para desenvolver os elementos principais do sistema e sua 

interação, fornecendo orientação sobre fontes de informações mais específicos do SGA. Essa 

documentação pode ser integrada com as de outros sistemas já implementados pela empresa. 

 

2.3.5 Controle de documentos 

 

Para a NBR ISO 14.001:2004 este subsistema tem como objetivo assegurar que a 

empresa crie e mantenha seus documentos de forma adequada à implementação do SGA. 

 

2.3.6 Controle operacional 

 

Deve indicar aquelas operações e atividades associadas aos aspectos ambientais 

significativos identificados de acordo com a sua política, objetivos e metas ambientais.  

Para ser executado o controle operacional deve seguir as seguintes condições 

específicas: estabelecimento e manutenção de procedimentos documentados para abranger 

situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à política ambiental e aos 

objetivos e metas; estipulação de critérios operacionais nos procedimentos; estabelecimento e 

manutenção de procedimentos relativos aos aspectos ambientais significativos identificáveis 

de bens e serviços utilizados pela empresa, e da comunicação dos procedimentos e requisitos 

pertinentes atendidos por fornecedores e contratantes (SEIFFER, 2007, p.163-166). 

 

2.3.7 Preparação e atendimento a emergências  

 

Este subsistema visa estabelecer e manter procedimentos que vão identificar a 

potencialidade de incidentes/acidentes ambientais, apresentando capacidade de agir tanto 

corretivamente quanto preventivamente frente a um problema. Este requisito da norma é um 

desdobramento da etapa de identificação de aspectos/impactos ambientais. Através dessas 

informações levantadas pode-se fazer uma avaliação da probabilidade de que um problema 

ocorra novamente (SEIFFER, 2008, p.170).  
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2.4 VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA  

 

2.4.1 Monitoramento e medição  

 

Para a NBR ISO 14.004:2004, “É recomendado que haja um sistema em 

funcionamento para medir e monitorar o efetivo desempenho em relação aos objetivos e 

metas ambientais da organização nas áreas de sistemas de gestão e processos operacionais”.  

Para o desenvolvimento dessa etapa, a empresa deve elaborar um plano de 

monitoramento e medição para cada parâmetro a ser monitorado, no qual deve constar: 

aspecto/impacto ambiental significativo; indicação da meta associada; identificação do 

parâmetro monitorado; local e tipo de coleta empregado; níveis limítrofes do parâmetro; 

descrição do procedimento de referência para a realização de análise; identificação do 

responsável 

A organização deve estabelecer um sistema para o registro das informações 

obtidas em cada monitoramento, podendo utilizar planilhas (SEIFFER, 2007, p. 176). 

 

2.4.2 Não-conformidade e ações corretiva/preventiva 

 

Segundo a NBR ISO 14.001:2004, uma não-conformidade pode ser entendida 

como, o não atendimento de um requisito.  

Todas as não-conformidades, tais como: disposição indevida de resíduos, 

vazamentos, derramamentos, limpeza geral, presença de odor, focos de proliferação de 

insetos, problemas com a operação dos sistemas de controle de poluição, armazenamento de 

resíduos sólidos, dentre outros, serão notificadas e registradas. 

Serão elaboradas propostas de correção das não-conformidades de acordo com a 

política da empresa. Para a realização da avaliação, é proposta uma inspeção mensal de toda a 

área interna e externa do site. Para as técnicas mais específicas de monitoramento, como 

coleta e análise de efluentes ou emissões atmosféricas, serão definidas a periodicidade e a 

metodologia específica, de acordo com os programas e ações propostas (SEIFFER, 2007, p. 

177-178). 
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2.4.3 Registros  

 

Segundo a ISO 14.001:2004 “a organização deve estabelecer, implementar e 

manter procedimento(s) para a identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção 

e descarte de registro.” Todos os registros ambientais relacionados a empresa e ao SGA, como 

os referentes aos aspectos ambientais e licenciamento, entre outros, devem ser constantemente 

revistos a fim de manter todos os registros dentro das suas validades, bem como disponibilizá-

los aos setores de serviços, além daqueles referentes a auditorias e análises críticas 

fundamentais para avaliar o grau de desempenho do sistema.  

 

2.4.4 Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental 

 

Segundo a NBR ISO 14.004:2004 “é recomendado que as auditorias do SGA 

sejam realizadas periodicamente para determinar a conformidade do sistema ao que foi 

planejado e para verificar se vem sendo adequadamente implementado e mantido.” 

A auditoria do SGA pode ser realizada por pessoas de fora ou da própria empresa 

depois de um treinamento adequado, sendo fundamental que o auditor seja neutro a fim de 

não prejudicar o resultado da auditoria e devendo a mesma ser realizada com intuito de buscar 

a melhoria do sistema. 

Deve ser realizada quando a alta administração achar mais coerente, visto que os 

serviços prestados pela empresa são contínuos. 

 

2.5 ANÁLISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃO  

 

A administração da empresa deve determinar intervalos para analisar criticamente 

o SGA, para garantir sua conveniência, adequação e eficácia contínua. O processo de análise 

crítica deve assegurar que as informações necessárias possam ser coletadas, de modo que 

permita à administração proceder esta avaliação. 

Apesar da análise crítica pela administração ser de responsabilidade da própria 

alta direção, deve-se envolver também outros níveis administrativos que possuem 

responsabilidade direta pelos elementos em análise.  

A NBR ISO 14.001:2004 recomenda que a análise crítica inclua: 

a) resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos 

requisitos legais e outros subscritos pela organização; 
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b) comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo 

reclamações; 

c) o desempenho ambiental da organização; 

d) extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas; 

e) situação das ações corretivas e preventivas; 

f) ações de acompanhamento das análises anteriores; 

g) mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e 

outros relacionados aos aspectos ambientais;  

h) recomendações para melhoria. 

 

2.5.1 Melhoria contínua 

 

Segundo a NBR ISO 14.004:2004, “a melhoria contínua é atingida através da 

avaliação contínua do desempenho ambiental do SGA em relação à política, objetivos e metas 

ambientais, com o propósito de identificar oportunidades para melhoria.” 

A norma recomenda que o processo de melhoria contínua identifique 

oportunidades para evolução do SGA que: conduzam ao progresso do desempenho ambiental; 

determine a(s) causa(s) básica(s) de não-conformidades ou deficiências; desenvolva e 

implemente plano(s) de ações corretivas e preventivas para abordar a(s) causa(s) básica(s); 

verifique a eficácia das ações corretivas e preventivas; documente quaisquer alterações nos 

procedimentos que resultem de melhoria dos processos; e compare os resultados com os 

objetivos e metas. 

A melhoria contínua deve ser constante, dentro de todas as etapas da gestão, 

devido ao monitoramento das questões ambientais no âmbito da empresa ter sempre como 

base a política e os objetivos do sistema. Assim a melhoria contínua busca fazer com que o 

sistema seja cada vez mais eficaz afim de que a política ambiental definida para a empresa 

possa ser atingida. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A Moto 3 Comércio de Peças LTDA está situada na 4ª Avenida, no Setor Pedro 

Ludovico, possuindo somente este ponto. Com vários concorrentes na mesma área e em todo 

o Município de Goiânia, já que pesquisas comprovam o aumento significativo da frota de 

motocicletas na capital, esta empresa busca manter e atrair novos clientes, ampliando seu 

espaço varejista e atacadista, no cenário regional e nacional.  Seus gestores vêm investindo no 

marketing da empresa por meio da criação de web site onde seus clientes além de conferirem 

informações sobre peças, serviços e fornecedores, poderão, no futuro, optar pela facilidade de 

comprar pela Internet. 

Buscando equilibrar a proteção ambiental e a prevenção de poluição com as 

necessidades socioeconômicas, a Moto 3 tem como um de seus objetivos adequação de suas 

instalações, para que seja possível atender aos pré-requisitos para implementar um SGA e 

obter a Certificação ISO 14.001:2004. 

A presente proposta de SGA, destacando o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) como medida mitigadora, tem como objetivo colaborar com a preservação do 

meio ambiente onde a empresa está inserida através da redução e do reaproveitamento dos 

resíduos gerados em todos os processos realizados pela empresa. 

 A seguir será descrita a caracterização da empresa e as etapas do SGA 

proposto, segundo a NBR ISO 14.001:2004. 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

Quadro 01 – Identificação da Empresa. 
 

Identificação da Empresa 

Nome Comercial: Moto 3 Comércio de Peças Ltda. 

Nome Fantasia: Moto 3 

CNPJ: 04.904.246/0001-49 

Endereço: Avenida 4ª Radial, Quadra. 88, Lote. 16 Nº 543 Setor Pedro 
Ludovico. Goiânia-Goiás. 

Contato: (62) 3255-0057 - http://www.moto3.com.br/papel.php 

Responsável legal: Roberto Coelho 

Represente da 

empresa: 

Roberto Coelho 
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3.2 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

A Moto 3 é uma pequena empresa que atua no ramo de comércio de peças, 

acessórios e serviços para motocicletas. Está a 07 anos no mercado trabalhando com as 

melhores marcas, além de oferecer serviços suplementares a seus clientes, como busca e 

entrega gratuita de peças, pneus e assistência técnica completa. 

As peças comercializadas são: relação (pinhão, coroa e corrente), capacetes, luvas, 

jaquetas, calças, escapamentos, adesivos, lâmpadas – farol, abraçadeira, alças, bagageiro, 

borracha para pedal, pastilhas de freio, estribos, câmaras de ar, pneus, espelhos, retrovisores, 

cadeados, óleos, aditivos, velas, carburadores, fluídos de freio, entre outras. 

Os produtos são comprados diretamente da fábrica ou distribuidora, que os envia 

através de transportadoras. Ao chegarem à loja - em caixas de papelão, dentro das quais se 

encontram embalados individualmente - os produtos são conferidos de acordo com as notas 

fiscais, catalogados e só então enviados ao depósito para posterior comercialização. (Ver 

Figura 01).  

 

 
                                               Figura 01: Fluxograma dos processos realizados na loja. 
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Na oficina mecânica não há comercialização de produtos, o cliente os obtém na 

loja para reparação/manutenção das motocicletas e os encaminha à oficina para uso específico 

(Ver Figura 02). 

 

 
 

Figura 02: Fluxograma dos processos realizados na oficina. 

 

3.3 PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 

 

O horário de funcionamento da Moto 3 é determinado de acordo com os preceitos 

da legislação federal pertinente, das 08:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira, com 

intervalo de almoço a partir das 12:00 e retorno às 14:00 horas. Aos sábados das 08:00 às 

13:00 horas. 

 

3.4 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

 

Abaixo encontra-se o Quadro 02 que descreve a equipe de funcionários da 

empresa. 

 

 



39 

 

Quadro 02 – Quadro de funcionários. 
 

Setor 
Número de 

Empregados Cargo Atividades 

Loja 

03 Vendedor Efetuar vendas de balcão. 

01 Operadora de 

caixa 

Receber numerários. 

01 Almoxarife Organizar e repor estoque, controlar entrada e 
saída de mercadoria. 

Escritório 
01 Auxiliar de 

Escritório 

Lançar cheques, pedidos e faturas. 

Oficina 

03 Auxiliar 

mecânica 

Trocar óleo do motor e acessórios das motos. 

02 Mecânica de 

manutenção 

Montar e desmontar motor, lavar e engraxar 

peças, secar as peças com uso do ar 
comprimido, operar maquinários. 

Total 11   

 

3.5 USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)  

 

Os funcionários da oficina utilizam protetores auriculares no desenvolvimento das 

atividades, visto que o funcionamento de certas máquinas e até mesmo das motocicletas na 

conferência do reparo feito, geram ruídos que podem causar danos à saúde dos trabalhadores, 

se expostos constantemente. 

 

3.6 ÁREA DO ESTABELECIMENTO 

 

A Moto 3 situa-se em um terreno com área de 350m², sendo 320m² construídos, 

30m² ao ar livre e nenhuma área permeável. 

A empresa pretendia ampliar suas instalações, mas optou por estabelecer uma 

filial no Distrito Federal. 

O empreendimento conta com escritório, depósitos, área de comercialização e 

área da oficina, conforme Anexos 3 e 4. 

 

3.7 QUANTIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

O quadro 03 lista as máquinas e equipamentos que a empresa utiliza nos 

processos realizados.  
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Quadro 03 – Máquinas e Equipamentos. 

 

Equipamento Quantidade 

Computador Pentium 03 

Impressora Multifuncional HP PhotoSmart C 4280 Jato de Tinta 01 

Máquinas de cartão de crédito 02 

Compressor CSL 15BR/180 – 220V 01 

Máquina de lavar peças VLP – 8 Vonder 01 

Aparelho de solda – Mod. ST 250 A - Eletromeg 01 

Torno de bancada (Morsa) Forjasul – Nº 6 - Aço 03 

Elevador hidráulico para motos 02 

Furadeira Black & Decker 220V 01 

Ferramentas manuais Diversas 
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4. COMPROMETIMENTO E POLÍTICA 

 

4.1 COMPROMETIMENTO 
 

A empresa se compromete a proporcionar um envolvimento compatível com toda 

a equipe, da alta administração até o último colaborador, bem como o de seus parceiros. 

Todos devem participar para que a ação seja executada de forma eficiente e atrativa. 

O comprometimento deve ser estimulado através de reuniões e seminários que 

vão destacar a importância desta etapa no desenvolvimento do SGA. 

 

4.2 AVALIAÇÃO AMBIENTAL INICIAL 

 

Considerando a atual situação de seu espaço e suas atividades, a Moto 3 tem como 

prioridade o gerenciamento de seus resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes gerados. 

Abaixo será descrito o estágio atual da empresa em relação à temática ambiental. 

 

4.2.1 Ruídos 

 

As medições sonoras da empresa foram realizadas pela Goiamo – Segurança e 

Medicina Ocupacional, feitas a pedido da própria Moto 3 para elaboração dos Programas de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO), realizadas no ano de 2009 por um decibelímetro. 

Os ruídos gerados no empreendimento, em geral, são produzidos pelas máquinas e 

equipamentos utilizados nas atividades cotidianas do local, e provenientes das motocicletas 

quando as mesmas são testadas para comprovar o funcionamento. 

Em consulta à vizinhança, que na grande maioria é composta por 

empreendimentos comerciais, porém com a presença de algumas residências, foram 

constatadas reclamações em relação aos ruídos produzidos pelo empreendimento.  

Os testes foram realizados em diferentes locais da empresa e diferentes níveis de 

ruídos foram encontrados, conforme mostra o quadro abaixo. 
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Quadro 04 – Medições de ruídos. 

 

Setor 
Local/ Nível de ruído 

Local Valor Medido dB(A) Período exposto 

Loja Balcão de atendimento 68/72 Variável 

Oficina 

mecânica 

Próximo as rampas 
hidráulicas 

89/90 Variável 

Esmeril Próximo ao esmeril 85/89 Variável 

 
 

A Norma Regulamentadora NR 15, conforme Anexo 7 estabelece tempo máximo 

de exposição diária permitido de 08 horas quando o nível de ruído for de 85 dB(A).  

Na oficina mecânica os funcionários fazem uso de protetor auricular, visto que os 

níveis de ruídos encontrados foram acima do permitido. Já na loja, não se faz necessário uso 

EPIs, pois o ruído máximo gerado, bem como o tempo de exposição, está dentro do permitido 

pela legislação. 

 

4.2.2 Emissão atmosférica 

 

Observa-se na oficina o funcionamento de motos para a verificação de problemas 

apresentados pelas mesmas, bem como para a verificação do serviço prestado. 

Nessas etapas há geração de emissões atmosféricas, com presença de material 

particulado, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, dentre outros, sendo as mesmas pontuais. 

 

4.2.3 Energia elétrica 

 

A energia elétrica é utilizada para funcionamento de máquinas e equipamentos de 

toda a empresa. É proveniente das Centrais Elétricas de Goiás (CELG), não havendo 

utilização de outra fonte alternativa de energia. 

 

4.2.4 Fonte de abastecimento de água/vazão consumida 

 

A empresa está situada na zona urbana do município, sendo atendida pelo sistema 

público de abastecimento de água. A média de consumo é de 30m³/mês, conforme estimativa 

apresentada pela Companhia de Saneamento do Estado de Goiás (SANEAGO). 

O uso da água é doméstico, utilizado na limpeza das instalações; e industrial, na 

lavagem das peças e no processo de manutenção das motos. 
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4.2.5 Águas pluviais 

 

Toda a água pluvial do empreendimento é originária dos telhados e do pátio. 

Através das calhas são encaminhadas à sarjeta, seguindo para a rede de drenagem pluvial, não 

havendo nenhuma forma de armazenamento e reaproveitamento desse recurso. 

 

4.2.6 Efluentes 

 

São gerados pela empresa, efluentes líquidos com características domésticas e 

industriais que serão citados abaixo. 

 

4.2.6.1 Efluente doméstico 

 

O empreendimento encontra-se localizado em uma região atendida pelo sistema 

de coleta pública de esgotos. Dessa forma, todo o efluente gerado nos banheiros e na limpeza 

do empreendimento é encaminhado para esse sistema. 

 

4.2.6.2 Efluentes industriais 

 

O efluente industrial é aquele proveniente de empreendimento industrial e 

compreende emanações do processo produtivo, água de refrigeração e pluviais poluídas. 

O processo produtivo do empreendimento gera águas residuárias na etapa de 

lavagem das peças (Figura 03) com utilização de água, querosene e óleo diesel. Para tanto a 

empresa possui um sistema de pré-tratamento de esgoto. 
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Fonte: Santos (2009).  

 

Figura 03 – Tanque de lavagem das peças. 

 

4.2.7 Sistema de tratamento de efluentes 

 

O efluente industrial gerado é caracterizado pela presença de óleo lubrificante e 

produtos como querosene e óleo diesel. Para tanto, o sistema de pré-tratamento de efluente 

adotado pela empresa é composto por uma caixa separadora de água e óleo conforme mostra 

(Figura 04) abaixo.  

 
Fonte: Santos (2009). 
 

Figura 04 – Caixas separadoras de água e óleo. 

 

O funcionamento desse sistema se baseia na diferença de densidade dos líquidos 

que compõem o efluente. É composto por três tanques consecutivos de concreto. No primeiro 
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o efluente chega in natura. No segundo é feita a separação da água e do óleo. A água, 

possuindo maior densidade, fica estancada no fundo do tanque e daí é encaminhada para a 

rede pública de coleta de esgotos. Já o óleo, que possui menor densidade, fica retido na 

superfície do tanque, sobre a água. Ao atingir o nível do cano o óleo entra no mesmo e é 

enviado ao terceiro tanque, onde é feita a coleta do óleo através de baldes. Esse óleo é 

acondicionado em tambores metálicos de 200 litros e posteriormente encaminhado para a 

empresa LWART que recicla e utiliza o mesmo. 

O esquema do projeto do sistema de tratamento de efluente da empresa encontra-

se no Anexo 6. 

 

4.2.8 Resíduos sólidos  

 

A geração de resíduos sólidos em um empreendimento está diretamente ligada ao 

tipo de atividade desenvolvida, às características das matérias-primas utilizadas, ao tipo de 

processo empregado e as alternativas de reciclagem. 

Os resíduos sólidos domésticos e de escritório gerados na empresa são 

acondicionados em sacos plásticos e destinados à coleta pública, que os encaminha ao aterro 

sanitário. 

Já resíduos, como embalagens, recebem destinação específica, sendo separados 

como lixo seco. Caixas de papelão são reaproveitadas pela própria empresa para acondicionar 

outras embalagens. Como estas caixas estão sempre em grandes quantidades algumas delas 

são doadas a catadores. 

Os pneus usados são vendidos a empresas de recapagem, e os resíduos de ferro e 

alumínio são armazenados e vendidos no final do ano para ferros velhos. 

Também há presença de baterias que não possuem mais utilidade. Estas são 

vendidas a empresas de reciclagem desse tipo de material. 

 

4.2.9 Balanço de Massa da Empresa 

 

O Quadro 05 a seguir lista o Balanço De Massa Qualitativo do processo 

desenvolvido pela empresa, sendo apresentados na sequência os fluxogramas demonstrando 

as entradas e saídas envolvidas em cada uma dessas etapas. 
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Os fluxogramas servem como base para a identificação e avaliação dos aspectos e 

impactos relacionados à empresa. 

Quadro 05 - Balanço de Massa Qualitativo da empresa. 

 
 

Balanço de Massa Qualitativo 

Entrada Processo                  Saída 

Loja 

Produtos embalados, mão-de-obra, energia 

elétrica, computador, material de escritório 

(caneta, papel, notas fiscais, carbono etc.). 

Recepção de 
mercadorias 

Embalagens plásticas e de 

papelão, resíduos comerciais 

(papel, etc.). 

 

Produtos embalados individualmente, 

material de escritório (caneta, papel, notas 

fiscais, carbono, cartucho de impressora 

etc.), produtos de alimentação, produtos de 

limpeza, água, energia elétrica, mão-de-obra, 

telefone, computador, máquinas de cartão de 

crédito. 

Venda/Comércio Produtos, embalagens plásticas e 

de papelão, papel, cartucho de 

impressora, resíduos orgânicos, 

resíduos de higienização, 

resíduos comerciais, efluente 

líquido doméstico. 

 

Oficina 

Motocicleta, mão-de-obra, ferramentas, 

energia elétrica, água, óleo lubrificante novo, 

estopa. 

Troca do óleo Efluente líquido industrial (água 

e óleo), óleo lubrificante usado, 

embalagem plástica, estopa 

contaminada, serviço pronto. 

Motocicleta, mão-de-obra, ferramentas, 

energia elétrica, pneu novo. 

Troca de pneus Pneus usados, ruídos, serviço 

pronto. 

Motocicleta, mão-de-obra, ferramentas, 

energia elétrica, água, querosene, óleo diesel, 

estopa, relação nova. 

Troca de relação Efluente líquido industrial (água, 

querosene e óleo diesel), estopa 

contaminada, embalagem 

plástica, relação usada (sucata), 

ruídos, serviço pronto. 

Motocicleta, mão-de-obra, ferramentas, 

energia elétrica, bateria nova. 

Troca da bateria Embalagem plástica, bateria 

usada ruídos, serviço pronto. 

Serviços prontos. 

 

Finalização do 
serviço, testes 

Ruídos, emissões atmosféricas 

(gases poluentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

Fluxogramas específicos dos processos realizados pela Moto 3 

 

 
Figura 05 – Fluxograma - loja - Processo de recepção de mercadorias. 

 

 
                    Figura 06 – Fluxograma – loja – Comércio. 

 



48 

 

 

                    Figura 07 – Fluxograma – Oficina – Processo de troca de óleo. 

 

 
Figura 08 – Fluxograma – Oficina – Processo de troca dos pneus. 

 

 

 
Figura 09 – Fluxograma – Oficina – Processo de troca da relação. 

 

 

 
                       

Figura 10 - Fluxograma – Oficina – Processo de troca da bateria. 
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Figura 11 - Fluxograma – Oficina – Finalização dos serviços. 

 

4.3 POLÍTICA AMBIENTAL PARA A EMPRESA MOTO 3 

 

A política ambiental é uma proposta na qual se sugere que a empresa concilie suas 

atividades e serviços com a preservação ambiental. Para tanto, sugere-se à empresa Moto 3 a 

política ambiental demonstrada no Quadro 06. 

Quadro 06: Política Ambiental da Empresa Moto 3. 
 

 

A Empresa Moto 3, ciente de sua Responsabilidade Social, compromete-se a: 

 

 Cumprir a legislação ambiental e outros requisitos, em seus três níveis (federal, estadual e 
municipal), e também os requisitos do seu Sistema de Gestão Ambiental; 

 

 Minimizar a geração de resíduos, reaproveitá-los o máximo possível e cooperar com 
iniciativas relacionadas com a reciclagem; 

 

 Reduzir o consumo de água e energia elétrica, buscando uso racional dos recursos naturais; 

 
 Estabelecer um processo de melhoria contínua, tendo como finalidade a redução dos 

impactos através do cumprimento das metas ambientais estabelecidas; 

 
 Sensibilizar e treinar seus colaboradores a respeito do seu Sistema de Gestão Ambiental e 

divulgá-lo, através de campanhas internas de Educação Ambiental. 
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5. PLANEJAMENTO 

 

5.1  IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS E AVALIAÇÃO DOS 

IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS 

 

A análise destes fatores para a proposta do SGA se encontra no Quadro 07 de 

identificação de Aspectos Ambientais (AA) e Impactos Ambientais (IA) do processo 

produtivo da empresa Moto 3 que, além de caracterizar os aspectos e impactos, classifica os 

impactos conforme sua significância. 

A planilha de levantamento ambiental tem como finalidade servir de base para a 

definição das políticas ambientais aplicadas ao SGA e auxiliar no planejamento do mesmo. 

Foi feito um apanhado geral das atividades, dos aspectos e dos impactos ambientais 

envolvidos nos processos realizados pela empresa, bem como uma classificação dos impactos 

ambientais pela sua significância. Para este levantamento foram utilizadas análises in loco e 

os fluxogramas demonstrados no item 4.2.9.1. 

 

Quadro 07 - Identificação de Aspectos Ambientais (AA) e Impactos Ambientais (IA) dos processos realizados 

pela Moto3. 

 

Atividade Aspectos 

Ambientais 

Impactos Ambientais Significância 

Recepção de 
mercadorias 

-Geração de resíduos 
sólidos 

-Emissões 
atmosféricas 

Aumento da quantidade de resíduos 
sólidos no Aterro Sanitário 

2 

Alteração da qualidade do ar 2 

Danos a saúde humana 2 

Poluição visual 1 

Venda/Comércio - Geração de resíduos 
sólidos 

-Geração de efluentes 
domésticos 

- Utilização de água e 
energia elétrica 

Aumento da quantidade de resíduos 
sólidos no Aterro Sanitário 

2 

Contaminação do solo 3 

Esgotamento dos recursos naturais 3 

Contaminação dos recursos hídricos 3 

Aumento da quantidade de efluentes 

 

2 

Troca do óleo - Geração de resíduos 
sólidos 

- Geração de efluente. 

Contaminação do solo 3 

Esgotamento dos recursos naturais 3 

Contaminação dos recursos hídricos 3 

Aumento da quantidade de efluentes 2 

Poluição visual 1 

Continua página 51 
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Atividade Aspectos 

Ambientais 

Impactos Ambientais Significância 

Troca de pneus 

- Geração de resíduos 

sólidos 
- Geração de ruídos 

Aumento da quantidade de resíduos 

sólidos no Aterro Sanitário 

 

2 

Poluição visual 1 

Acumulo de água 1 

Proliferação de vetores 2 

Lavagem das 
peças com óleo 

diesel e 

querosene 

- Geração de efluentes 

- Utilização de água 

Contaminação do solo 3 

Esgotamento dos recursos naturais 3 

Contaminação dos recursos hídricos 3 

Esgotamento dos recursos naturais 3 

Danos a qualidade de vida 1 

Troca de 
relação 

- Geração de resíduos 
sólidos (sucata) 

Aumento da quantidade de resíduos 
sólidos no Aterro Sanitário 

2 

Poluição visual 1 

Troca da 
bateria 

- Geração de resíduos 
sólidos 

Contaminação do solo 3 

Poluição visual 1 

Danos a qualidade de vida 1 

Finalização do 
serviço, testes 

- Emissões 
atmosféricas 

- Geração de ruídos 

Danos a qualidade de vida (Dores 
de cabeça, insônia, tonturas, 

perda/diminuição da audição) 

1 

Alteração da qualidade do ar 2 

 

A legenda de significância pode variar entre baixa (1), média (2) e alta (3) 

conforme Quadro 08. 

Quadro 08 – Legenda de significância dos impactos ambientais. 
 

 

Significância Grau de 

significância 

1 Baixa 

2 Média 

3 Alta 

 
 

5.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE 

 

5.2.1 Legislação ambiental federal 

 

 Lei Nº 6.938 de 31 de Agosto 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências; 
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 Lei N° 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências; 

 Lei Nº 9.795 de 27 de Abril de 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; 

 Lei Nº 5.318 de 26 de Setembro de 1967 – Institui a Política Nacional de 

Saneamento e cria o Conselho Nacional de Saneamento; 

 Em trâmite no Congresso Nacional (desde 1991) o Projeto de Lei (PL-

203/1991) instituirá a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como objetivo, 

estabelecer diretrizes, em nível federal, para a gestão e gerenciamento dos diferentes tipos de 

resíduos sólidos (PAVAN, 2008).  

 

5.2.2 Resoluções do CONAMA 

 

 Resolução Nº. 001 de 23 de Janeiro de 1986 - Estabelece as definições, as 

responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da 

Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente; 

 Resolução Nº. 003 de 28 de Junho de 1990 - Dispõe sobre padrões de 

qualidade do ar, previstos no PRONAR; 

 Resolução Nº. 005 de 15 de Junho de 1989 - Dispõe sobre o Programa 

Nacional de Controle da Poluição do Ar – PRONAR; 

 Resolução Nº. 237 de 19 de Dezembro de 1997 - Dá definição para 

licenciamento ambiental, licença ambiental, estudos ambientais e impacto ambiental; indica 

empreendimentos sujeitos a licença ambiental; 

 Resolução Nº. 006 de 24 de Janeiro de 1986 - Aprova os modelos de 

publicação de pedidos de licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a 

respectiva concessão, bem como os novos modelos para publicação de licenças; 

 Resolução Nº. 006 de 15 de Junho de 1988 - Estabelece que no processo de 

licenciamento ambiental de atividades industriais, os resíduos gerados ou existentes deverão 

ser objeto de controle específico; 
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 Resolução Nº. 009 31 de Agosto de 1993 - Estabelece definições e torna 

obrigatório o recolhimento e destinação adequada de todo o óleo lubrificante usado ou 

contaminado; 

 Resolução Nº. 020 de 24 de Outubro de 1996 - Define como “itens de ação 

indesejável” quaisquer peças, componentes, dispositivos, sistemas, softwares, lubrificantes, 

aditivos, combustíveis e procedimentos operacionais que reduzam ou possam reduzir a 

eficácia do controle da emissão de ruído e de poluentes atmosféricos de veículos automotores, 

ou produzam variações indesejáveis ou descontínuas destas emissões em condições que 

possam ser esperadas durante a sua operação em uso normal; 

 Resolução Nº. 257 de 30 de Junho de 1999 - Estabelece que pilhas e baterias 

que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, tenham os 

procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente 

adequado; 

 Resolução N°. 275 de 25 de Abril de 2001 - Estabelece código de cores para 

diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. 

 

5.2.3 Legislação ambiental estadual 

 

 Regulamento da Lei Nº 8.544 de 17 de Outubro de 1978 - Dispõe sobre o 

controle da poluição do meio ambiente; 

 Lei Nº 14.384 de 31 de Dezembro de 2002 - Institui o Cadastro Técnico 

Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais, 

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, a Taxa de Fiscalização 

Ambiental e dá outras providências; 

 Política Estadual de Resíduos Sólidos: Lei Nº 14.248 de 29 de Julho de 2002. 

“Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras providências” – apesar de 

sancionada, esta lei ainda não está sendo utilizada de forma satisfatória pela classe 

empresarial; 

 Decreto Nº 1.745 de 06 de Dezembro de 1979 - Aprova o Regulamento da Lei 

nº 8544. De 17 de outubro de 1978, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do 

meio ambiente; 
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 Decreto Nº 2.955 de 3 de Junho de 1988 - Institui o Programa de Educação 

Ambiental no Estado de Goiás e dá outras providências. 

 

5.2.4 Legislação ambiental municipal 

 

 Decreto Municipal Nº 2.149 de 12 de Agosto de 2008 – Dispõe sobre as 

infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 

municipal para apuração destas infrações e dá outras providências; 

 Código de Posturas do Município de Goiânia: Lei Complementar Nº 014 de 29 

de Dezembro de 1992. “Institui o Código de Posturas do Município de Goiânia e dá outras 

providências”. Título I – da higiene pública, Capítulo VIII – do acondicionamento e da coleta 

de lixo, Art. 27 – É o obrigatório o acondicionamento do lixo em recipientes adequados para a 

sua posterior coleta; 

 Zoneamento: Lei Complementar N° 031 de Dezembro de 1994. Dispõe sobre o 

uso e a ocupação do solo nas Zonas Urbana e de Expansão Urbana do Município de Goiânia e 

estabelece outras providências urbanísticas; 

 Plano Diretor do Município de Goiânia: Lei Complementar Nº 171 de 29 de 

Maio de 2007. Dispõe sobre o Plano Diretor e o processo de planejamento urbano do 

Município de Goiânia e dá outras providências; 

A Política Municipal de Resíduos Sólidos: está em fase de elaboração, a cerca de 

um ano, no âmbito da Agência Municipal de Meio Ambiente do Município de Goiânia 

(AMMA). 

 

5.2.5 Segurança do trabalho 

 

 Norma Regulamentadora NR 09 de 29 de Dezembro de 1994 - estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da 

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, 

tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais; 
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 Norma Regulamentadora NR 015 de 20 de Dezembro de 1995 - estabelece os 

procedimentos nas atividades exercidas pelos trabalhadores que manuseiam e/ou transportam 

explosivos ou produtos químicos, classificados como inflamáveis, substâncias radioativas e 

serviços de operação e manutenção. 

5.2.6 As normas regulamentadoras  

 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

 NBR 10.004:2004 - classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados 

adequadamente; 

 NBR 11.174:1990 - fixa as condições exigíveis para obtenção das condições 

mínimas necessárias ao armazenamento de resíduos classes II-não inertes e III-inertes, de 

forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente; 

 NBR 12.235:1992 - fixa as condições exigíveis para o armazenamento de 

resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. 

 

5.3 OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS 

 

O Quadro 09 estabelece os objetivos, as metas e as estratégias para o SGA da 

Moto 3, possibilitando desta forma que a política ambiental possa ser cumprida.  

Quadro 09 – Objetivos, metas e estratégias para o SGA. 

 

Objetivo Meta Estratégia 

Redução do consumo 

de energia elétrica 

 Redução de 15% do consumo de 

energia elétrica em um ano. 

Execução do Plano de Redução do 

Consumo de Água e Energia. 

Redução do consumo 
de água 

Redução de 15% do consumo de água 
em um ano. 

Execução do Plano de Redução do 
Consumo de Água e Energia. 

Diminuição da 

geração de resíduos 

sólidos 

Redução anual de no mínimo 10% do 

volume de cada resíduo até que se 

alcance 50% de redução total. 

Execução do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS). 

Obter a certificação 
ISO 14001:2004 

Implantar o SGA até Julho/2010. Desenvolvimento do SGA. 

Sensibilização dos 

colaboradores  

60% dos colaboradores em 1 ano. Execução do Plano de Educação 

Ambiental para Sensibilização dos 

Colaboradores. 
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5.4 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL (PGA) 

 

O Programa de Gestão Ambiental proposto para a empresa Moto 3 é composto de 

planos que se referem aos objetivos estabelecidos no planejamento do SGA. 

Esses planos visam solucionar e reduzir os impactos ambientais causados pela 

empresa no ambiente em que se insere, esclarecendo as linhas de ação a serem seguidas para 

alcançar as metas. 

Abaixo estão citados os planos propostos: 

 Plano de Educação Ambiental para Sensibilização dos Colaboradores; 

 Plano de Redução do Consumo de Água e Energia; 

 Plano de Tratamento de Efluente Industrial; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

Esclarece-se que neste trabalho foi desenvolvido somente o PGRS devido a curta 

disponibilidade de tempo para sua execução. 

 

5.4.1 Plano de Educação Ambiental para Sensibilização dos Colaboradores 

 

Os colaboradores executam a parte prática das atividades desenvolvidas pela 

empresa Moto 3, estando envolvidos diretamente nas atividades que causam alterações ao 

meio ambiente. Um programa de educação ambiental com os mesmos é de fundamental 

importância visto que pode evitar o desperdício, reaproveitar materiais e peças que seriam 

considerados inservíveis, levar ao uso consciente e correto dos recursos naturais.  

Principais objetivos: 

 Estimular a conscientização dos colaboradores, para a importância dos mesmos 

na mitigação dos impactos ambientais nas diversas etapas dos processos executados; 

 Capacitá-los para a execução de suas funções frente às necessidades do SGA. 

Para isso a metodologia utilizada seria reuniões trimestrais, utilizando recursos 

áudio – visuais, dinâmicas e palestras com profissionais habilitados. O programa poderia ser 

monitorado através de reuniões com os colaboradores ou ainda pela observação do número de 

acidentes ou outros aspectos causadores de impactos ambientais. 

 

5.4.2 Plano de Redução do Consumo de Água e Energia 
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 Visando a minimização de custos para a empresa e a proteção dos recursos 

naturais, a redução do consumo de água e energia buscará evitar perdas e desperdícios. 

 O objetivo desse plano é direcionar o uso correto da água e energia, 

introduzindo modificações nas rotinas que proporcionem a otimização dos gastos. 

 Para isso o levantamento do consumo e a avaliação do potencial de redução 

seria o passo inicial. A partir daí é necessária a realização do diagnóstico preliminar das 

instalações elétricas e sanitárias caracterizando também os hábitos e vícios nos consumos. 

 

5.4.3 Plano de Tratamento de Efluente Industrial 

 

Efluentes industriais possuem características próprias específicas da atividade 

realizada. Geralmente, possuem substâncias que podem diminuir ou impossibilitar a eficiência 

do tratamento do esgoto doméstico. Por esse motivo não podem ser lançados diretamente na 

rede de coleta pública de esgoto, sendo necessário um pré-tratamento específico que se 

adeque às características do efluente. 

A empresa Moto 3 já possui esse sistema, que é composto por uma caixa 

separadora de água e óleo, conforme já citado.  

Porém, é imprescindível que haja constante manutenção, controle e melhoria do 

sistema, sendo essa a proposta desse plano. 

 

5.4.4 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 
 

5.4.4.1 Resíduos sólidos 

 

A Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10.004:2004 define 

os resíduos sólidos como sendo: 

 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 

como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 

soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. 
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5.4.4.2 Caracterização e Classificação dos Resíduos Sólidos 

 

Quanto a sua constituição, podem ser divididos nos seguintes grupos: 

 Não Degradáveis (ND): metal não ferroso, vidro, cerâmica, terra, areia, pedras; 

 Dificilmente Degradáveis (DD): trapo, couro, pano, madeira, cabelo, osso, 

plástico; 

 Moderadamente Degradáveis (MD): papelão, papel e demais produtos 

celulósicos; 

 Facilmente Degradáveis (FD): restos de alimentos, folhas, animais mortos, 

excrementos, sobras de cozinha. 

A composição do lixo varia de comunidade para comunidade, de acordo com 

hábitos e costumes de uma população, a quantidade de habitantes do local, poder aquisit ivo, 

variações de clima, nível educacional, variando com as estações do ano.  

A classificação dos resíduos sólidos pode ser feita quanto aos riscos potenciais de 

contaminação do meio ambiente e quanto à sua origem ou natureza (FUNASA, 2004, p. 227). 

Quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente, a NBR 

10004:2004 os divide em duas classes; descritas em seguida. 

Os resíduos classe I – perigosos; são aqueles cujas propriedades físicas, químicas 

ou infectocontagiosas podem acarretar em riscos à saúde pública e/ou riscos ao meio 

ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. Para que um resíduo seja 

apontado como classe I, ele deve estar contido nos anexos A ou B da NBR 10004:2004 ou 

apresentar uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade. Os métodos de avaliação dos resíduos, quanto às 

características acima listadas, estão descritos em detalhes na NBR 10004:2004 ou em normas 

técnicas complementares e são amplamente aceitos e conhecidos no Brasil. 

De acordo com a norma já citada, os resíduos classe II – Não perigosos, dividem-

se em: 

 Resíduos Classe II A - Não inertes: aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - Inertes. Estes 

resíduos podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água; 

 Resíduos Classe II B - Inertes: quaisquer resíduos que, quando amostrados de 

uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10.007:1990 e submetidos a um contato 
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dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme 

ABNT NBR 10.006:2004, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G da NBR 10.004:2004. 

Quanto à origem e natureza, os diferentes tipos de resíduos podem ser agrupados 

em cinco classes: lixo doméstico; lixo comercial; lixo público; lixo domiciliar especial 

(entulho de obras, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus); lixo de fontes especiais 

(lixo industrial, lixo radioativo, lixo de portos, aeroportos e terminais, lixo agrícola, resíduos 

de serviço de saúde) (MONTEIRO, 2001, p 26). 

O fluxograma da Figura 12 a seguir sintetiza o processo para a caracterização e 

classificação dos resíduos sólidos identificados. 
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Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10004:2004. 
 

Figura 12 – Fluxograma de caracterização e classificação de resíduos sólidos. 
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5.4.4.3 Acondicionamento e destinação final 

 

Em relação ao armazenamento de resíduos perigosos, de acordo com a NBR 

12.235:1992, trata-se de uma “contenção temporária, em área autorizada pelo órgão de 

controle ambiental, à espera de reciclagem, recuperação ou disposição final adequada, desde 

que atenda às condições básicas de segurança”. 

Esse armazenamento deve ser feito de modo a não alterar a quantidade/qualidade 

do resíduo, como forma temporária de espera para reciclagem, recuperação, tratamento e/ou 

disposição final. O acondicionamento pode ser realizado em contêineres, tambores, tanques 

ou a granel. 

Uma instalação de armazenamento de resíduos deve ser operada e mantida de 

forma a minimizar a possibilidade de fogo, explosão, derramamento ou vazamento de 

resíduos perigosos para o ar, água superficial ou solo, os quais possam ameaçar a saúde 

humana ou o meio ambiente (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1992). 

De acordo com a NBR 11.174:1990, o armazenamento dos resíduos classe II A e 

o armazenamento dos resíduos classe II B, deve ser feito da seguinte maneira: “os resíduos 

devem ser armazenados de maneira a não possibilitar a alteração de sua classificação e de 

forma que sejam minimizados os riscos de danos ambientais.” 

Os resíduos das classes II A e II B não devem ser armazenados juntamente com 

resíduos classe I, em face da possibilidade da mistura resultante ser caracterizada como 

resíduo perigoso. O armazenamento de resíduos classe II A e II B pode ser realizado em 

contêineres e/ou tambores, em tanques e a granel (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

1990). 

O PGRS mostra o tipo de resíduo, a quantidade, a classe em que o resíduo se 

enquadra, o modo de acondicionamento, a estocagem e o destino final. A elaboração do plano 

de gerenciamento facilita a visualização dos resíduos gerados na empresa, sendo possível a 

modificação do mesmo, quando necessário, com o intuito de melhorar o nível de qualidade 

ambiental. Este plano é uma ferramenta que auxiliará a empresa a alcançar um melhoramento 

na parte ambiental, facilitando seu enquadramento nos requisitos legais. 

Desenvolver e implantar um plano de gerenciamento de resíduos é fundamental 

para qualquer empresário que deseja maximizar as oportunidades e reduzir custos e riscos 

associados à gestão de resíduos sólidos (MAROUN, 2006, p. 09). 
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Os mesmos preceitos da implantação de qualquer sistema de gestão devem ser 

aplicados no caso de um PGRS. Isso significa adotar os passos apresentados na figura a seguir 

(MAROUN, 2006, p.09): 

 

 

                  Fonte: Maroun (2006, p. 09). 

 

                    Figura 13 - Passos para a implantação de um PGRS. 
 

O PGRS deve assegurar que todos os resíduos serão gerenciados de forma 

apropriada e segura - desde a geração até a destinação final, e deve envolver as seguintes 

etapas, se necessário: geração (fontes); caracterizações (classificação, quantificação); 

manuseio; acondicionamento; armazenamento; coleta; transporte; reuso/reciclagem; 

tratamento e disposição final. 

Para que o PGRS funcione de forma eficaz deve-se identificar as fontes de 

geração de resíduos, por meio de: 

 Visitas aos pontos geradores de resíduos tais como: locais de lavagem das 

peças, de manutenção e reparação das motocicletas, rampas de troca de óleo; 

 Classificação dos resíduos de acordo com a NBR 10.004:2004, para 

determinação de sua periculosidade;  

 Quantificação dos resíduos por meio de pesquisa em documentos e do controle 

de estoque, sendo que a mesma auxilia na determinação de como serão efetuados o transporte 

e o armazenamento. 

O manuseio e o acondicionamento corretos dos resíduos possibilitarão a 

maximização das oportunidades de reutilização e reciclagem, já que determinados resíduos 

podem ficar irrecuperáveis no caso de serem acondicionados de forma incorreta; a redução de 
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riscos de contaminação do meio ambiente, do trabalhador e da comunidade, pois é menos 

oneroso manusear e acondicionar resíduos de forma adequada do que recuperar recursos 

naturais contaminados, bem como tratar a saúde das pessoas envolvidas com os resíduos. 

Caso haja mistura de resíduos de classes diferentes, um resíduo não perigoso pode 

ser contaminado e tornar-se perigoso, dificultando seu gerenciamento e aumentando os custos 

a ele associados. A separação correta e criteriosa permite o tratamento diferenciado, a 

racionalização de recursos despendidos e facilita a reciclagem (MAROUN, 2006, p.14). 

A primeira etapa do processo de remoção dos resíduos sólidos corresponde à 

atividade de acondicionamento do lixo. Podem ser utilizados diversos tipos de vasilhames, 

como: vasilhas domiciliares, tambores, sacos plásticos, sacos de papel, contêineres comuns, 

contêineres basculantes, entre outros. No Brasil, percebe-se grande utilização de sacos 

plásticos. O lixo mal acondicionado significa poluição ambiental e risco à segurança da 

população, pois pode levar ao aparecimento de doenças. O lixo bem acondicionado facilita o 

processo de coleta. 

A operação de coleta engloba desde a partida do veículo de sua garagem, 

compreendendo todo o percurso gasto na viagem para remoção dos resíduos dos locais onde 

foram acondicionados até os locais de descarga, retornando ao ponto de partida. 

A coleta normalmente pode ser classificada em dois tipos de sistemas: sistema 

especial de coleta (resíduos contaminados) e sistema de coleta de resíduos não contaminados. 

Neste último, a coleta pode ser realizada de maneira convencional (os resíduos são 

encaminhados para o destino final) ou seletiva (resíduos recicláveis são encaminhados para 

locais de tratamento e/ou recuperação) (CUNHA; FILHO, 2002, p. 145). 

O pré-tratamento pode ser efetuado dentro ou fora das dependências da empresa, 

porém, se for efetuado dentro da empresa, deve ser licenciado pelo órgão ambiental 

responsável e, também, estar presente no plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

A destinação final escolhida dependerá de cada tipo de resíduo. Deverá ser 

realizada uma análise de custo/benefício de todas as possibilidades viáveis (MAROUN, 2006, 

p. 15). As variáveis comumente avaliadas na definição da destinação final de resíduos são as 

seguintes: tipo de resíduo; classificação do resíduo; quantidade do resíduo; métodos e técnicas 

e ambientalmente viáveis de tratamento ou disposição; disponibilidade dos métodos de 

tratamento ou disposição; resultados a longo prazo dos métodos de tratamento ou disposição; 

custos dos métodos de tratamento ou disposição. 
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Por meio da utilização dos certificados de qualidade ambiental e com o auxílio de 

planejamento ambiental, o gerenciamento dos resíduos pode ser efetuado de forma mais 

eficiente e correta. Segundo Floriano (2004, p. 08), planejamento é um processo de 

organização de tarefas para se chegar a um fim, com fases características e sequências que, 

em geral, estão na seguinte ordem: identificar o objeto do planejamento; criar uma visão sobre 

o assunto; definir o objetivo do planejamento; determinar uma missão ou compromisso para 

se atingir o objetivo do planejamento; definir políticas e critérios de trabalho; estabelecer 

metas; desenvolver um plano de ações necessárias para atingir as metas e cumprir a missão e 

os objetivos; estabelecer um sistema de monitoramento; controle e análise das ações 

planejadas; definir um sistema de avaliação sobre os dados controlados e, finalmente; prever a 

tomada de medidas para prevenção e correção quanto aos desvios que poderão ocorrer em 

relação ao plano. 

As empresas devem, antes de tudo, atender às necessidades de seus consumidores, 

ou seja, devem disponibilizar os bens e os serviços que todos necessitam, porém sem perder 

de vista o objetivo de obter equilíbrio ambiental, fazendo com que ferramentas sejam 

utilizadas com o intuito da redução do consumo de recursos naturais e do descarte de 

resíduos.        

O presente trabalho estabelece uma proposta de gerenciamento para os resíduos da 

loja e da oficina mecânica da empresa Moto 3, por meio da qualificação e da quantificação 

dos resíduos gerados na empresa e propõe maneiras adequadas de disposição, armazenamento 

e reaproveitamento, evitando maiores prejuízos ao ambiente natural e também ao construído. 

 

5.4.4.4 Ferramentas de proteção ambiental 
 

5.4.4.4.1 Os 3 Rs 

 

Sabe-se que para que um PGRS tenha a capacidade de otimizar as oportunidades 

ligadas ao gerenciamento adequado dos resíduos e reduzir os riscos associados às atividades 

que o compõem, é importante que seja colocada em prática a teoria dos 3 Rs. Esta tendência 

mundial que classifica as formas de gestão de resíduos e que é o principal objetivo do PGRS, 

prioriza a redução da geração na fonte, reuso e reciclagem, nessa ordem de prioridade.  

As definições de cada um dos Rs, na ordem em que os mesmos devem ser seguidos, 

estão relacionadas a seguir : 
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 Redução da geração na fonte: Implantação de procedimentos que priorizam a 

não geração dos resíduos. Estas ações podem variar de implantação de novas rotinas 

operacionais a alterações tecnológicas no processo produtivo; 

 Reutilização de resíduos: Neste caso o resíduo é reaproveitado sem que haja 

modificações na sua estrutura. Um exemplo é a utilização dos dois lados de uma folha de 

papel; 

 Reciclagem de resíduos: No caso da reciclagem há um beneficiamento no 

resíduo para que o mesmo seja utilizado em outro (ou até no mesmo) processo. Um exemplo é 

a reciclagem de latinhas de alumínio. As latinhas passam por um processo de beneficiamento 

para que o alumínio seja reaproveitado no processo (MAROUN, 2006, p.13). 

 

5.4.4.4.2    Os 5 Ss 

 

O 5Ss é uma metodologia que teve origem no Japão, para a organização de 

quaisquer ambientes, principalmente os de trabalho. É composta de cinco princípios ou 

sensos.  

Os propósitos da metodologia 5Ss são de melhorar a eficiência através da 

destinação adequada de materiais, especialmente os desnecessários. 

Dentre os principais benefícios da metodologia pode-se destacar a capacidade de 

combater eventuais perdas e desperdícios nas empresas e indústrias; educar a população e o 

pessoal envolvido diretamente com o método para aprimorar e manter o Sistema de Qualidade 

na produção; reduzir despesas e o número acidentes no trabalho; melhorar o aproveitamento 

de materiais e a qualidade de produtos e serviços; aumentar a satisfação dos colaboradores 

com o trabalho, entre outros.  

Os 5 conceitos são: 

 1.º S - SENSO DE UTILIZAÇÃO (SEIRI) 

Busca a separação do útil do inútil, eliminando o desnecessário; 

 2.º S - SENSO DE ARRUMAÇÃO (SEITON) 

Busca identificar e arrumar tudo, para que qualquer pessoa possa localizar 

facilmente; 

 3.º S - SENSO DE LIMPEZA (SEISO) 
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Busca manter um ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e 

aprendendo a não sujar; 

 4.º S - SENSO DE SAÚDE E HIGIENE (SEIKETSU) 

Busca manter um ambiente de trabalho sempre favorável a saúde e higiene; 

 5.º S - SENSO DE AUTO-DISCIPLINA (SHITSUKE) 

Busca fazer dessas atitudes um hábito, transformando os 5Ss num modo de vida 

(ANVISA, 2005. p 04-05). 

 

5.4.4.4.3 Coleta Seletiva 

 

De acordo com FUNASA (2004, p. 256), a Coleta Seletiva é um sistema de 

recolhimento e separação dos resíduos recicláveis inertes e orgânicos, sendo previamente 

segregados nas fontes geradoras, com o objetivo de reaproveitamento e reintrodução no ciclo 

produtivo.  

Dentre os principais benefícios proporcionados por esta ferramenta pode-se citar: 

  Economia de energia; 

 Redução do desperdício;  

 Economia de matéria-prima; 

 Diminuição da poluição do ambiente; 

 Comercialização dos recicláveis. 

Com o intuito de facilitar a separação desses resíduos, a Resolução CONAMA   

Nº 275 de 25 de Abril de 2001, estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na 

coleta seletiva. 

A Figura 14 apresenta os seguintes padrões de cores:  

 
                    (*) não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação. 
 

Fonte: Maroun (2006, p.14 ). 

 

Figura 14 – Cores para identificação dos diferentes tipos de resíduos. 
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5.4.4.5 Planejamento do Gerenciamento de resíduos sólidos para a Empresa Moto 3 

 

5.4.4.5.1 Objetivos 

 

O objetivo do PGRS é contribuir para a redução e reaproveitamento de resíduos 

sólidos, orientando o correto acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e destinação final. 

 

5.4.4.5.2 Justificativa  

 

 A questão do gerenciamento adequado de resíduos sólidos é essencial para as 

corporações que se preocupam com os impactos ambientais decorrentes de suas atividades, e 

suas potenciais correlações com a sociedade como um todo. 

  As organizações geradoras de resíduos, de qualquer natureza, são responsáveis 

pelo seu acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento, disposição final, 

pelo passivo ambiental oriundo da desativação de sua fonte geradora, bem como pela 

recuperação de áreas degradadas.  

 

5.4.4.5.3   Metodologia 

 

Para o desenvolvimento do PGRS a metodologia será baseada na: 

 Realização de levantamento para caracterização e quantificação dos resíduos 

gerados; 

 Avaliação das atuais formas de acondicionamento, armazenamento e 

destinação final; 

 Identificação das opções de gerenciamento de resíduos e o desenvolvimento de 

uma visão da geração e fluxo dos resíduos; 

 Implantação de programas com intuito de sensibilização e gerenciamento 

adequado das sobras provenientes da atividade. 
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5.4.4.5.4   Materiais e métodos 

 

O estudo foi realizado nos meses de Setembro e Outubro de 2009, na empresa 

Moto 3 Ltda., Goiânia,Goiás cuja atividade é a comercialização de peças e a prestação de 

serviços em uma oficina mecânica que gera uma quantidade significativa de resíduos.  

Nas visitas foram identificados os tipos de resíduos gerados, as maneiras de 

armazenamento, estocagem e descarte, conforme as normas e legislações pertinentes. Logo 

após este levantamento, foi elaborado e proposto um plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

 

5.4.4.5.5 Cronograma 

 

Segue abaixo Quadro 10 cronograma previsto para apresentação e execução do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos na empresa Moto 3: 

Quadro 10 – Cronograma de atividades para execução do PGRS 
 

 

5.4.4.5.6   Custos 

 

As despesas decorrentes do PGRS tornam-se irrisórias devido às vantagens 

propiciadas pelo mesmo, evitando desperdícios e reduzindo danos ao ambiente.  

 

 

 

 

 

 

Fases/Mês Ago/ 

2009 

Set/ 

2009 

Out/ 

2009 

Nov/ 

2009 

Dez/ 

2009 

Diagnostico da situação atual dos 
resíduos na empresa 

     

Avaliação das formas de disposição 
dos resíduos na empresa 

     

Planejamento do PGRS      

Apresentação do PGRS       

Treinamento dos colaboradores      

 Inicio das atividades      
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5.4.4.5.7   Caracterização dos resíduos sólidos gerados pela empresa Moto 3 

 

Os resíduos identificados e quantificados nas visitas realizadas na empresa foram: 

papel e papelão, plásticos, resíduos orgânicos, cartuchos de impressora, vidros, lâmpadas 

fluorescentes, pilhas e baterias, pneus, metais, estopas e resíduos oleosos. 

No Quadro 11 são apresentados os seguintes parâmetros: classe, estado físico, tipo 

de acondicionamento, estocagem e destino dos resíduos sólidos gerados pela empresa Moto 3, 

no ano de 2009. 

 

Quadro 11 – Caracterização, classificação, acondicionamento e destino final dos resíduos da Empresa Moto 3 em 

2009. 
 

Tipo de 

Resíduo 

Estado 

físico 

Classe 

NBR 10004 

Acondicionamento Destino 

Papel/Papelão Sólido Classe II A Sacos plásticos Venda a terceiros 

Resíduos de 
higienização 

Sólido Classe II A Sacos plásticos Aterro Sanitário 

Cartuchos de 
impressora 

Sólido Classe II A Não há Reutilizados pela 
empresa 

Plástico Sólido Classe II B Sacos plásticos Aterro Sanitário 

Vidro Sólido Classe II B Embalados em jornal e 
colocados em sacos plásticos 

Aterro Sanitário 

Lâmpadas 
fluorescentes 

Sólido Classe I Embalados em jornal e 
colocados em sacos plásticos 

Aterro Sanitário 

Pilhas e baterias Sólido Classe I   

Estopas Sólido Classe I Sacos plásticos Aterro Sanitário 

Resíduos oleosos Sólido Classe I Sacos plásticos Aterro Sanitário 

Pneus Sólido Classe II B Empilhados em área coberta Empresa de 
recapagem 

Resíduos de 
varrição 

Sólido - Sacos plásticos Aterro Sanitário 

Restos alimentos Sólido/líquido - Sacos plásticos Aterro Sanitário 

Sucata de metal 
ferroso 

Sólido Classe II B Estocados em um cômodo Vendidos para 
empresa de 

reciclagem 

 

5.4.4.5.8    Quantificação dos resíduos gerados 

 

Os resíduos sólidos foram armazenados durante um dia de funcionamento normal 

do empreendimento e foram separados de acordo com suas características (papel, plástico, 

outros, etc.) em sacos plásticos de 100 litros. Este processo de pesagem foi realizado com 

auxílio de uma balança digital. 
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Após a pesagem dos resíduos foi feita a somatória total dos mesmos para posterior 

determinação da composição gravimétrica. Composição Gravimétrica segundo MOREIRA 

(2001, p.34) é entendida como o percentual de cada componente em relação ao peso total da 

amostra de lixo analisada. 

Conforme mostra a tabela a seguir, a soma total de resíduos gerados pela loja e 

oficina resulta em aproximadamente 9 kg/dia. A quantidade de resíduo mais significativa é 

proveniente das sucatas ferrosas que são armazenadas em um depósito e somam 

aproximadamente 950 kg/ano. 

 

 Quadro 12– Quantificação dos resíduos sólidos gerados pela empresa. 
 

 

5.4.4.5.9 Acondicionamento, estocagem e destino final na empresa 

 

Em relação ao acondicionamento, estocagem e destino final dos resíduos na 

empresa, foram observados os seguintes resultados: 

 

 Papel e Papelão 

Os papéis encontrados na empresa são acondicionados em sacos plásticos e 

encaminhados a coleta pública. Já os papelões são levados para o depósito onde também 

ficam peças estocadas. Neste espaço, os mesmos são empilhados e armazenados, até serem 

vendidos. 

De acordo com a NBR 10.004:2004 que classifica os resíduos sólidos, o papel e o 

papelão se enquadram na classe II A - não inertes. O modo correto de estocar esses resíduos é 

em local coberto e de modo que não entre em contato com os demais resíduos para que não 

Resíduo Quantidade Porcentagem 

Loja 

Papel 0, 550 kg/dia 55% 

Plástico 0, 450 kg/dia 45% 

                                                  Total: 1,0 kg/dia  

Oficina 

Papel/papelão 1, 400 kg/dia 17,61% 

Plástico 1, 100 kg/dia 13,84% 

Outros 5, 450 kg/dia 68,55% 

                                                  Total: 7, 950 kg/dia  

Total Sucata ferrosa - 950 kg/ano  
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haja contaminação. Na empresa, a estocagem é feita em um ambiente coberto, conforme a 

Figura 13, sendo que algumas vezes o mesmo entra em contato com outros resíduos. 

 

 
Fonte: Santos (2009). 

 

                       Figura 15 – Estocagem depapéis e papelões juntamente com produtos comercializados pela 

empresa. 

 

 

 Vidro 
 

 

Os vidros, que são encontrados em pequenas quantidades entre os resíduos 

identificados, são provenientes dos faróis e retrovisores das motocicletas. 

Devem ser armazenados de forma individual, de acordo com a NBR 10.004:2004 

que classifica os resíduos sólidos quanto a sua periculosidade. 

Os vidros identificados na empresa se enquadram na classe II B - Inertes e devem 

ser dispostos em um local onde não sofram danos nem ofereçam risco aos funcionários e aos 

responsáveis pela coleta.  

 

 Lâmpadas fluorescentes 
 

 

As lâmpadas fluorescentes são uma alternativa para a redução no consumo de 

energia, mas necessitam de cuidados especiais quanto ao seu manuseio e disposição final. São 

embaladas em jornais, acondicionadas em sacos plásticos e encaminhadas para coleta pública, 

enquanto deveriam estar dispostas em contêineres com cada unidade separada de acordo com 

o material, evitando choques e atritos entre as peças. 
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De acordo com a NBR 10.004:2004, as lâmpadas fluorescentes enquadram-se na 

classe I – Perigosos e apresentam uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. É recomendável que sejam estocadas 

em local ventilado e protegidas contra eventual ruptura por agentes mecânicos. 

 

 Pilhas e baterias 

 

As pilhas utilizadas em equipamentos são descartadas como os papéis, 

diretamente em sacos plásticos. Já as baterias inservíveis são acondicionadas de qualquer 

forma e posteriormente vendidas a terceiros. 

Segundo a NBR 10.004:2004, as pilhas e baterias se enquadram na classe I – 

Perigoso, pois apresentam uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

 

 Pneus 

 

Os pneus, grandes responsáveis por contaminações e proliferações de vetores, são 

empilhados e estocados em uma área descoberta da oficina, junto aos demais resíduos 

existentes na empresa, conforme Figura 16, podendo entrar em contato com substâncias 

oleosas.  A empresa que fornece os pneus é responsável por sua coleta e destinação final. 

Porém, a Moto 3, prefere vender estes pneus para uma empresa de recapagem.  

Segundo a NBR 10.004:2004, os pneus utilizados e dispostos na empresa se 

enquadram como resíduos classe II B - Inertes. 

 
Fonte: Santos (2009). 
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Figura 16 – Estocagem de pneus no pátio da empresa.  

 

 Metais 

 

Os metais são basicamente molas, peças e ferro fundido provenientes da reposição 

das peças das motos. A NBR 10.004:2004 enquadra esses materiais na classe II B - Inertes. 

Sua estocagem é feita individualmente em um cômodo. Essas peças metálicas podem ser 

encaminhadas para a empresa de reciclagem na qual é efetuada a venda do resíduo para um 

“ferro velho”. 

 

 Estopas 

 

As estopas são utilizadas na limpeza de peças pelos funcionários que manipulam 

resíduos oleosos, estas são descartadas em lixeiras comuns que ficam espalhadas pela oficina. 

De acordo com a NBR 10.004:2004, as estopas se enquadram na classe I – 

Perigosos, por apresentarem uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.  

 

 Resíduos oleosos 

 

As motos são submetidas a uma troca de óleo a cada 2.000 km rodados. Após esta 

troca o óleo usado é armazenado em tambores de 200 litros para posterior comercialização, 

conforme a Figura 15 apresentada abaixo. As embalagens provenientes deste processo são 

acondicionadas em sacos plásticos junto a outros resíduos e encaminhas a coleta pública.  

O local de estocagem na empresa é coberto e contém uma área de contenção para 

o caso de ocorrer algum tipo de vazamento.  

Conforme a NBR 10.004:2004 estes resíduos são classificados como classe I – 

Perigosos por apresentar uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 
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Fonte: Santos (2009). 

 

Figura 17 – Resíduos oleosos. 

 

 Plásticos 

 

Grande parte dos produtos comercializados na loja e oficina mecânica chegam a 

empresa em embalagens plásticas. Existe ainda grande quantidade de copos descartáveis, 

utilizados para o consumo de água e café. Esses resíduos são acondicionados em sacos 

plásticos e destinados à coleta pública. 

De acordo com a NBR 10.004:2004 que classifica os resíduos sólidos quanto a 

sua periculosidade, os plásticos encontrados na empresa enquadram-se na classe II B - Inertes.  

 

 

 

 Outros  

 

 Os resíduos oriundos de higienização e/ou alimentação são armazenados pela 

empresa em sacos plásticos e posteriormente encaminhados a coleta pública. A NBR 10.004 

classifica esses resíduos como classe II A - não inertes, por apresentarem propriedades como 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. É importante que a alta 

administração e os colaboradores estejam sensibilizados para que não haja desperdício.  
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Segue abaixo o Quadro 13 que apresenta propostas de destinação adequada aos 

resíduos especificados. 

 

Quadro 13 – Proposta para destinação dos resíduos identificados. 
 

Resíduo Proposta de destinação 

Papel e papelão 
O papel e o papelão podem ser comercializados e/ou encaminhados às 
cooperativas de reciclagem. 

Vidro 
O destino adequado para os vidros é a reciclagem ou a reutilização e não a coleta 
pública de resíduos sólidos como ocorre na empresa. 

Lâmpadas 
fluorescentes 

O destino adequado para esse resíduo é a reciclagem. 

Pilhas e baterias 
Propõe-se que as pilhas sejam encaminhadas a pontos de coleta que darão 
destinação adequada. 

Pneus 
Recomenda-se que estes sejam armazenados em local coberto para posterior 
comercialização. 

Metais A empresa já realiza a destinação correta deste resíduo. 

Estopas 
A disposição desses resíduos deve ser feita em Aterro para Resíduos Industriais 
Perigosos (ARIP) ou incineração, outra alternativa é encaminhá-los para locais 
que possam utilizá-los como fontes caloríferas, devido a sua combustíbilidade 

Resíduos Oleosos 
A alternativa adequada para a destinação final do óleo é a regeneração ou re-
refinação por empresa especializada. 

Plástico 

 Estes resíduos podem ser comercializados e/ou encaminhados à cooperativas de 
reciclagem. 

As embalagens contaminadas podem ser encaminhadas para reaproveitamento - 
utilizadas em substituição aos combustíveis - ou incineração. 

Outros A empresa já realiza a destinação correta deste resíduo (coleta pública). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido ao enfoque dado a temática ambiental nos últimos anos, as empresas têm 

buscado, cada vez mais, formas de alcançar o desenvolvimento de modo sustentável, sem 

prejudicar o meio ambiente onde estão inseridas.  

Diante deste cenário, torna-se incontestável a importância da adoção de um SGA 

por parte das empresas, já que ele consiste em um conjunto de atividades planejadas 

formalmente, que a mesma realiza para gerir ou administrar sua relação com o meio ambiente. 

É a forma pela qual a empresa se mobiliza, interna e externamente, para atingir e demonstrar 

um desempenho ambiental correto, controlando os impactos de suas atividades, produtos e 

serviços no meio ambiente. 

O SGA pode ser implantado em qualquer tipo de empresa de micro a macro, 

podendo ser aplicada a qualquer atividade econômica, fabril ou prestadora de serviços. Porém, 

existem dificuldades na implantação da gestão ambiental por pequenas e médias empresas, 

haja vista a crença de que os impactos causados por estas são considerados mínimos quando 

comparados aos de empreendimentos de grande porte. A verdade é que esses impactos 

causados realmente não são tão significativos, se considerados isoladamente, no entanto 

possuem efeito cumulativo se observada a grande quantidade de empresas que se enquadram 

na categoria micro, pequena e média empresa. 

Buscando promover o desenvolvimento econômico atrelado ao uso sustentável 

dos recursos naturais surgiram as normas da série ISO 14.000, as quais procuram estabelecer 

a abordagem organizacional que leve a uma gestão ambiental efetiva. 

A NBR ISO 14.001:2004 tem como grande diferencial oferecer a possibilidade de 

integração de objetivos ambientais nas diferentes esferas. Ela atende as expectativas 

empresariais, diminuindo o desperdício, evitando a geração de passivos ambientais, 

melhorando a imagem da empresa junto às partes interessadas, aumentando 

conseqüentemente sua competitividade. 

Dessa forma, pode-se concluir que realmente é possível o estabelecimento e 

adoção de (SGAs) dentro de empresas de pequeno e médio porte com base na realização de 

Programas de Gerenciamento Ambiental (PGAs). Sendo assim, sugere-se, para trabalhos 

futuros, a realização de estudos focados nos demais planos citados dentro do PGA proposto e 

a implantação do PGRS, desenvolvido neste trabalho. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DO LAS 

(LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) 

 

Segundo a Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia (AMMA) são 

necessários os seguintes documentos: 

• Autorização da SANEAGO para lançamento de efluentes na rede pública (quando for o 

caso); 

• CNPJ da empresa (quando for o caso); 

• Comprovante de pagamento de taxa (DUAM); 

• Contrato ou nota fiscal da destinação dos resíduos gerados (quando for o caso); 

• Informação sobre o uso do solo expedido pela SEPLAM (quando for o caso); 

• Procuração com firma reconhecida em cartório para movimentar o processo em nome do 

interessado (quando o requerente não for o seu representante legal); 

• Projeto de tratamento de efluentes, acompanhado do memorial de cálculo com ART (quando 

for o caso); 

• Projeto de tratamento para poluição atmosférica (material particulado) com ART (quando 

for o caso); 

• Projeto de tratamento para poluição sonora (tratamento acústico) com ART (quando for o 

caso); 

• Publicação de pedido de licença, conforme Resolução 006/86 CONAMA. 

São obrigatórios para a abertura do processo: 

• CAE – Cadastro de Atividades Econômicas (Expedido pelo SEDEM) ou protocolo; 

• Certificado do corpo de bombeiros atualizado; 

• Contrato de locação ou registro de imóvel (escritura); 

• Documentos do requerente (CPF e RG); 

• Memorial de Caracterização do Empreendimento – MCE (modelo AMMA); 

• Preenchimento do requerimento; 

Poderão ser exigidos estudos e documentos complementares quando houver necessidade. 
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ANEXO 2 – MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 

 

Apresentação 

Descrever de forma sucinta o estudo ambiental, informando sua finalidade. 

1- Informações Gerais 

1.1- O Empreendimento 

 Dados sobre o empreendimento, caracterização das atividades exercidas entre outras 

informações.  

1.2- O Empreendedor 

 - Razão Social 

 - Nome Fantasia: 

 - Endereço da Empresa: 

 - Telefone:  

 - CNPJ:  

 - Nome do Responsável:  

 - Endereço para Correspondência:  

 - Telefone para Contato: 

 - E-mail:  

 

1.3- Natureza do Empreendimento 

2- Caracterização do Empreendimento 

Descrição do Empreendimento 

Descrição da Atividade 

Relação de Máquinas e Equipamentos 

 

2.1- Situação do Empreendimento 

2.2- Áreas do Empreendimento  

Área de Produção 

Área de Carga e Descarga 

Área de Armazenamento 

Outras áreas (Escritório, Refeitório, Pátio) 

Área total construída 

Área total do terreno 

Área de atividade ao ar livre 

Layout do empreendimento  

  

2.3- Mão-de-obra 

2.4- Período de Funcionamento 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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2.5- Diversificação e Ampliação 

2.6- Armazenamento  

2.7- Máquinas e Equipamentos  

2.8- Fonte de Abastecimento de Água 

Vazão Consumida  

Usos da Água 

  

2.9- Efluentes Líquidos  

Esgoto doméstico 

Efluente gerado no processamento 

  

2.10- Resíduos Sólidos 

Pontos de Geração 

Segregação e acondicionamento 

Resíduos domésticos e sanitários 

Resíduos industriais 

Coleta externa e transporte 

Tratamento externo e destinação final 

 

2.11- Emissões Atmosféricas 

2.12- Ruídos e Vibrações  

2.13- Consumo de Combustível  

2.14- Águas Pluviais 

2.15- Bacia Hidrográfica 

Fonte: Adaptado Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia 
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ANEXO 3 – LAYOUT DA EMPRESA  

 

Figura 18 - Planta baixa pavimento térreo.  
 

Desenho ilustrativo sem escala. 

 

Legenda 

A - Depósito de sucata 

B - Tanque de lavagem de peças 

C - Caixa separadora de óleo 

D - Estacionamento 

E - Oficina 

F  - Depósito  

G - Banheiros 
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ANEXO 4 – LAYOUT DA EMPRESA 

 

 

Figura 19 - Planta baixa mezanino. 

 
Desenho ilustrativo sem escala. 
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ANEXO 5 – FOTOGRAFIAS DO EMPREENDIMENTO 

 

 

       Fonte: SANTOS (2009). 

           

Figura 20 – Fachada da empresa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS (2009). 

 

Figura 21 – Manutenção de motos (oficina). 
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Fonte: SANTOS (2009). 

 

Figura 22 - Rampa para elevação das motos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos (2009). 

 
Figura 23 – Bancada de ferramentas. 
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ANEXO 6 – ESQUEMA DE RETENÇÃO DO EFLUENTE OLEOSO 

 

 

 
Figura 24 – Esquema de retenção do efluente oleoso. 

 

Fonte: Saneamento de Goiás S.A. 

 
Legenda 

C.A Caixa de Retenção de Areia 

     O funcionamento se dá pelo dimensionamento, de modo a proporcionar 

baixas velocidades no fluxo, permitindo que a areia e outros sólidos 

pesados sedimentem no fundo dessa caixa. 

C.S.O Caixa Separadora de Óleo 

   A caixa separadora de óleo tem a função de formar duas fases distintas, 

sendo uma de óleo na superfície, e outra de água no fundo. A água coletada 

no fundo será destinada para a caixa de ligação de esgoto (ou caixa de 

inspeção). O óleo depositado na caixa separadora será acumulado e 

posteriormente direcionado para a caixa coletora de óleo, onde será aberto o 

registro para concluir a coleta. 

C.C.O Caixa Coletora de Óleo 
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ANEXO 7 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU 

INTERMITENTE 

Quadro 14 - Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente.  

  

NÍVEL DE RUÍDO 

DB (A) 

MÁXIMA EXPOSIÇÃO 

DIÁRIA 

PERMISSÍVEL 

85 8 horas 

86 7 horas 

87 6 horas 

88 5 horas 

89 4 horas e 30 minutos 

90 4 horas 

91 3 horas e 30 minutos 

92 3 horas 

93 2 horas e 40 minutos 

94 2 horas e 15 minutos 

95 2 horas 

96 1 hora e 45 minutos 

98 1 hora e 15 minutos 

100 1 hora 

102 45 minutos 

104 35 minutos 

105 30 minutos 

106 25 minutos 

108 20 minutos 

110 15 minutos 

112 10 minutos 

114 8 minutos 

115 7 minutos 
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ANEXO 8 – TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

GESTÃO AMBIENTAL – PGA 

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL 

GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL – PGA 

1 INTRODUÇÃO  
 

2 OBJETIVOS  

 

3 INFORMAÇÕES GERAIS  

 

3.1  Identificação do Empreendedor  

3.2  Identificação do Empreendimento 

3.3  Nome da empresa e/ou do profissional responsável pela Elaboração do PGA 

3.4  Nome e endereço para contatos relativos ao PGA. 

 

4  DESCRIÇÃO DETALHADA DO EMPREENDIMENTO 

 

4.1 Caracterização do empreendimento; 

4.2  Localização geográfica com respectivo mapa de localização; 

4.3 Quadro de áreas (área do terreno, área construída, área permeável); 

4.4 Descrição detalhada das atividades; 

4.5 Previsão das Etapas de implementação do empreendimento  

4.6 Equipamentos/insumos utilizados ou a utilizar 

4.7 Previsão da desativação do empreendimento.  

 

5  FATORES AMBIENTAIS 

 

5.1 Impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas no empreendimento nas fases de 
planejamento, implantação/construção e operação e, se for o caso, de desativação do empreendimento. 

5.2 Produção de Materiais Poluentes: 

 Caracterização (tipificação) e gerenciamento dos resíduos (sólido, líquido e gasoso – 

emissões) gerados pela atividade. 

 Indicar a destinação correta /tratamento. 

 Indicar qual empresa será responsável pela tratamento/destinação final e indicar se esta 

está devidamente licenciada. 

5.3 Indicar as medidas de mitigadoras/otimizadoras/compensadoras. 

5.4 Programas de monitoramento e acompanhamento. 

5.5 Adensamento populacional em decorrência da empresa/obra 

5.6 Impermeabilização do solo 
5.7 Destinação adotada para as águas pluviais 

 Adoção de poços de infiltração e/ou poços de retenção. 

 

6 ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 

Apresentar os limites da área geográfica a ser afetada direta ou indiretamente pelos impactos (área de influência 

do projeto). 

A área de influência deverá conter as áreas de incidência dos impactos decorrentes do empreendimento, 

abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas. Apresentar mapeamento da área de 

influência em escala adequada. 

 



92 

 

QUANDO FOR O CASO DEVERÃO SER ACRESCENTADAS INFORMAÇÕES SOBRE: 

 

 

7 RELAÇÃO COM OS ATRIBUTOS AMBIENTAIS DO ENTORNO 

 

7.1 COBERTURA VEGETAL 

 Característica da Vegetação 

 Área a ser Impactada 

 Estágio de Conservação e Manejo 

 Tipo de Intervenção 

 Efeitos sobre a Fauna 

 Medidas de compensação/mitigação 

 

7.2 RECURSOS HÍDRICOS 

 

 Categoria do Uso 

 Vazão do Manancial 

 Tipo do Recurso hídrico 

 Impactos adversos 

 Áreas críticas da Micro-Bacia 

 Escoamento superficial hortoniano 

 Efeitos na ictiofauna.  

 

7.3 USO DO SOLO 

 

 Tipo de Solo 

 Cortes e Aterros 

 Bota-fora 

 Áreas de empréstimo 

 Horizontes atingidos 

 Medidas de compensação/mitigação 
 

8 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL: 

 

8.1 MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS 

8.2 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 Análises Físico-Química e Bacteriológica das águas: Mínimo dois pontos (Montante e 

Jusante) 

 Parâmetros Mínimos: Ph, Temperatura, Turbidez, Condutividade, Sólidos Sedimentáveis, 

Oxigênio Dissolvido, Nitratos, Nitritos,Fósforo, Óleos e Graxas, Coliformes, totais e fecais,Agrotóxicos 

(Carbamatos, Herbicidas, Organofosforados e Organoclorados) 

 Medição de vazão: à Montante e Jusante do barramento. 

9 RECOMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO DE ENTORNO 
 

10  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

11 CONCLUSÃO 

 

12 BIBLIOGRAFIA 

 

13 EQUIPE TÉCNICA (deverá constar a assinatura do responsável e o número da inscrição do mesmo no 

órgão regulamentador da profissão). 

 

Fonte: Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia. 


