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RESUMO 

 

Os resíduos gerados na atividade de oficina mecânica se descartados de forma inadequada, 

podem comprometer tanto o meio ambiente, quanto a qualidade de vida da população, por 

isso foram o foco desta pesquisa. O presente trabalho teve como objetivo identificar os 

diferentes tipos de resíduos produzidos na Mecânica Agrícola Spagnol Ltda –localizada no 

município de Tapejara/RS, por meio do diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos, a fim de 

propor um melhor gerenciamento para adequação do setor. O método utilizado foi pesquisa 

exploratória, caracterizada por um estudo de caso, com base documental e visitas de campo e 

com análise quantitativa. Os resultados demonstram que existem deficiências na gestão dos 

resíduos sólidos, contudo, se executado de maneira correta acarreta em melhorias econômicas 

e ambientais, baseando-se em ações simples e de baixo custo, aliam o desenvolvimento 

econômico sustentável e preservação do meio ambiente. 

 

Palavras-Chaves: Resíduos Sólidos. Meio Ambiente. Gerenciamento. Oficina Mecânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The residues generated in activities of oficine mechanic if descarted of inadequate form, can 

compromise so much the environment, as the quality of life of the population, therefore were 

the focus of this research. This present work have for objective identify the diferents types of 

residues produced in the Mecânica Agrícola Spagnol Ltda, located in the city of Tapejara/ RS, 

through of diagnosis of solid waste management in order to offer better management to adapt 

this sector. The methodology utilized was a explorative research, characterized by a case 

study with documentary base and field visits and quantitative analysis. The results 

demonstrate that there are deficiencies in solid waste management, however, if executed of 

correctly leads to economic and environmental improvements, based in simple actions and 

low cost, ally the sustainable economic development and preservation of environment. 

 

Key Words: Solid Wastes, Environment, Management, Oficine Mechanic. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os problemas causados pelos resíduos sólidos são tão antigos quanto à própria 

humanidade. A poluição vem desde a formação das primeiras tribos, vilas e cidades trazendo 

consigo inconvenientes de ordem ambiental, pois não havendo conhecimentos e, por 

conseguinte, hábitos de higiene, os rios e lagos foram sendo poluídos com esgotos e resíduos 

de toda ordem.  

A contaminação do meio ambiente se agravou no inicio do século XIX com a 

Revolução Industrial, e dessa época adiante o problema teve um crescimento exponencial, 

provocando inúmeras catástrofes ambientais (DIAS, 2011). Os processos industriais além de 

afetarem a saúde pública geram resíduos diversos que contaminam o meio ambiente, e 

provocam a escassez dos recursos naturais dos quais são utilizados sem a preocupação do 

esgotamento. 

Um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade atual é em relação aos 

resíduos sólidos gerados nas diversas atividades humanas, em especial os resíduos gerados na 

atividade de oficina mecânica, pois os mesmos podem comprometer a qualidade de vida da 

comunidade e o meio ambiente. 

No Brasil, o problema dos resíduos vem crescendo e na busca por minimizar os 

problemas acarretados com a disposição inadequada, em 02 de Agosto de 2010 foi instituída 

pela Lei 12.305/2010, à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que tem como ponto 

principal a redução dos resíduos, por meio do gerenciamento integradoque prevê a coleta, 

tratamento e a disposição de forma adequada, além de tratar das questões de redução, 

reutilização e reciclagem com a inclusão dos diversos atores da sociedade neste processo.  

Conforme o Artigo 3° da Lei 12.305/2010, em seu inciso VII, traz o seguinte 

conceito: 

Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, 

do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 2010). 

 

Diversas ações têm sido propostas a fim de amenizar os danos causados pelos 

resíduosno meio ambiente. Estão sendo colocadas em prática políticas de controle com o 

objetivo de incentivar a reciclagem dos resíduos e o correto manejo de produtos usados com 

alto potencial de contaminação estabelecendo a responsabilidade compartilhada entre a 

sociedade, as empresas e o governo. 
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É neste contexto que o presente estudo visou fazer um diagnóstico dos resíduos 

gerados em uma Oficina Mecânica, no município de Tapejara, norte do Rio Grande do Sul, 

levantando os tipos e as quantidades de resíduos gerados, bem como seu acondicionamento e 

disposição final e também buscou alternativas de melhorias para sugerir a empresa, pois como 

oficinas são micro e pequenos negócios as pesquisas ainda são incipientes neste segmento. 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O tema a ser apresentado no projeto que norteou são Resíduos Sólidos. 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos causam graves impactos ambientais, 

tais como degradação do solo, contribuição para a poluição do ar, comprometimento dos 

corpos d'água e mananciais, intensificação de enchentes, entre outros. 

A geração de resíduos em oficinas mecânicas é expressiva, e muitas vezes ocorrem à 

falta de atenção necessária, não apenas no controle da geração de resíduos, como durante o 

manuseio, utilização e até a destinação final. O descarte inadequado desses resíduos é 

prejudicial à saúde humana como ao meio ambiente, e os mesmos necessitam ser dispostos de 

forma adequada, contribuindo com a adequada gestão residual.  

Por mais que este tipo de estabelecimento gere quantidade expressiva de resíduos e 

efluentes, eles não estão obrigados a ter licenciamento ambiental para seu funcionamento.  

Diante do exposto, foi elaborada a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a quantidade 

de resíduos gerados em uma oficina mecânica em um dado período de tempo, qual a tipologia 

e como é realizado o descarte final? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo Geral  

Identificar os diferentes tipos de resíduos produzidos em uma oficina mecânica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Levantar a quantidade de resíduos gerados e como é realizada a segregação dos mesmos;  

 Verificar como é realizado o acondicionamento dos resíduos gerados; 

 Examinar como é realizado o descarte dos resíduos;  

 Identificar a legislação que permeia o segmento; 
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 Sugerir melhorias para serem aplicadas na empresa; 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A preocupação com os problemas ambientais cresceu muitos nos últimos anos 

porque o ser humano utiliza-se dos recursos naturais para suprir suas necessidades e, com 

isso, tem causado prejuízos ao meio ambiente. Essa preocupaçãocom o meio ambiente não 

pode ser papel somente das escolas e universidades, mas sim, deve ser uma preocupação da 

sociedade, empresas e indústrias. 

Este é um processo de mudança e de cultura, pois deve ser o início de uma 

conscientização coletiva sobre a importância do meio ambiente na vida do indivíduo e de que 

maneira é possível minimizar os impactos. Essa mudança está acontecendo, mas ainda de 

modo incipiente, torna-se necessário que ela seja mais dinâmica e de modo gradativo, 

contínuo e efetivo.  

A consciência ambiental deve ser preocupação de todos, sociedade, empresas, 

indústrias, seres humanos habitantes do planeta terra, pois o ser humano para continuar a 

existir no planeta terra precisa conscientizar-se que a preservação dos recursos naturais é a 

única opção que resta a toda a sociedade. 

Os impactos ambientais provocados pelo gerenciamento inadequado dos resíduos, 

em sua maioria ocorrem por falta de interesse e conhecimento por parte dos gestores. Os 

resíduos gerados pelas empresas podem ocasionar diferentes impactos ambientais que vão 

desde a contaminação do solo e do lençol freático, bem como podem acarretar em riscos à 

saúde pública. 

As oficinas mecânicas hoje são fontes geradoras de poluição ambiental, por isso 

merecem atenção especial para que estes estabelecimentos não comprometam a qualidade de 

vida da comunidade onde está inserida e do meio ambiente. Para realização dos reparos, as 

oficinas mecânicas geram vários resíduos, entre eles encontram-se o óleo lubrificante, peças 

usadas, pneus, estopa sujas, embalagens de peças e de óleos lubrificantes, entre outros que 

além de serem perigosos, causam danos ao meio ambiente se não forem segregados em sua 

produção e descartados de forma adequada. 

Grande parte das empresas possui interesse em obter informações sobre práticas 

adequadas de gestão ambiental. O repasse dessas informações deveria ser realizado pelos 

órgãos ambientais, o que não acontece, pois a relação entre os órgãos ambientais e as 

empresas, não é bem sucedida, devido ao aspecto repressor das entidades que impõe receio 
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aos gestores e funcionários das empresas, ou até mesmo pela falta de conhecimento sobre as 

instituições governamentais. 

 Ampliar o conhecimento sobre esse segmento torna-se fundamental para auxiliar os 

empresários na questão ambiental e de gestão dos resíduos. 

Ser ambientalmente correto não se limita a inventar novas embalagens recicláveis, 

mas sim administrar o ciclo de vida de um produto ou de um serviço, que envolve, desde a 

fabricação, relação com fornecedores, clientes, empregados, mídia e comunidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
O referencial teórico que fundamenta este trabalho aborda os seguintes aspectos: 

Questões Ambientais, Desenvolvimento Sustentável, Gestão Ambiental, Resíduos e Tipos de 

Resíduos e Classificação. As obras consultadas permitiram uma melhor compreensão dos 

temas abordados, os quais serão trabalhados e analisados no escopo do referencial. 

2.1 QUESTÕES AMBIENTAIS 

Os problemas ambientais surgiram desde os primórdios da espécie humana, 

conforme afirma Dias (2011), e com o passar do tempo e os avanços industriais, tecnológicos 

e a globalização, esses problemas passaram a ter proporções maiores e servir de alerta para os 

humanos, pois diariamente é possível notar esse problema através dos noticiários.  

O século XXI foi iniciado com a perspectiva de que um grande número de espécies 

da fauna e da flora deixaria de existir de acordo com (SILVA, 2012, p. 61), ou seja, será 

extinto e mais sério ainda, de que há indícios de que a água, fonte de vida para o ser humano, 

poderá faltar. O Planeta está sofrendo inúmeros problemas ambientais, como o efeito estufa, o 

buraco na camada de ozônio, a desertificação que podem ser configurados como exemplos do 

caos ambiental que a humanidade está vivendo. 

As questões sobre o meio ambiente vêm sendo discutida visto que a sociedade vem 

despertando em decorrência da utilização inadequada dos diversos tipos de recursos naturais 

do planeta. 

Freitas, Araújo e Souza (apud Moura 2002, p. 1) afirma que, 

Ao longo do tempo o homem sempre utilizou os recursos naturais do planeta. Os 

recursos eram abundantes e a natureza aceitava os despejos de resíduos realizados. 

Hoje, a questão ambiental é um dos assuntos que mais tem atraído a atenção das 

pessoas, pela valorização que se dá à qualidade de vida e pela percepção de que as 

consequências do descaso com o meio ambiente têm conduzido a situações criticas 

para a própria sobrevivência da humanidade em longo prazo. 

 

Os problemas ambientais acontecem quando se interfere em qualquer parte ou fase 

de um ecossistema, alterando-o. Isso desequilibra o que a natureza desenvolveu durante toda a 

evolução daquele sistema, desde o início dos tempos. Como se pode deduzir, qualquer 

intervenção sobre um ecossistema provoca consequências secundárias que podem ser 

temporárias ou permanentes, em vários graus de amplitude e intensidade (FLORIANO, 2007).  

Em função disso, a questão ambiental vem sendo discutida em todos os âmbitos da 

sociedade, pois é do interesse de todos, a busca por um uso adequado dos recursos naturais, 

pela implementação de muitas transformações, de modo a começar conter os enormes 
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desequilíbrios ambientais associados ao consumo inadequado, dos quais poderão ameaçar a 

própria existência de vida sobre a terra. 

 Em 1972 em Estocolmo, a ONU convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o 

meio ambiente humano, essa foi um marco internacional para conscientização ambiental, 

nesta conferência foi efetivado um documento do qual ficou conhecido como Declaração de 

Estocolmo, que é composto por 26 princípios para tomada da consciência ambiental.   

Salienta-se trechos da Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio 

Ambiente (ESTOCOLMO, 1972), parágrafo 6. 

[Chegamos a um ponto na História em que devemos moldar nossas ações em todo o 

mundo, com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância 

ou da indiferença podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, 

do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, através do maior 

conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós 

e para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e 

esperanças humanas…] (ONUBRA). 

 

Visando minimizar ainda mais os problemas, representantes de cento e oito países do 

mundo reuniram-se no Rio de Janeiro, para decidir que medidas tomar para conseguir 

diminuir a degradação ambiental e garantir a existência de outras gerações, a Conferência das 

Nações Unidas ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92, a qual introduziu a ideia sobre 

desenvolvimento sustentável, ou seja, um modelo de crescimento menos consumista e mais 

adequado para o meio ambiente. 

Nesta Conferência foram formulados vários documentos tais como: Convenções das 

Mudanças Climáticas e da Diversidade Biológica, Protocolo de Florestas, Carta da Terra e a 

Agenda 21, esta última se tratava de um documento que traçaria um plano de ação para a 

implementação do desenvolvimento sustentável, que podia ser adaptado em qualquer nível de 

governo, comunidade e organização (OLIVEIRA, 2008). 

De acordo com Novaes (2008), a Agenda 21,  

[...] tratava de praticamente todas as grandes questões, dos padrões de produção e 

consumo à luta para erradicar a pobreza no mundo e às politicas de desenvolvimento 

sustentável, passando por questões como dinâmica demográfica, proteção à saúde, 

uso da terra, saneamento básico, energia e transporte sustentáveis, eficiência 

energética, poluição urbana, proteção a grupos desfavorecidos, transferências de 

tecnologias dos países ricos para os pobres, habitação, uso da terra, resíduos (lixo) e 

muito mais (NOVAES, 2008, p. 324). 

 

No ano de 2002 aconteceu em Johanesburgo, na África do Sul a Rio+10, que tratou 

de temas como a escassez de água potável, o saneamento, o desmatamento, a produtividade 

agrícola, a biodiversidade, erradicação da pobreza, consumo e a saúde. (MIRANDA E 

SILVA, 2013). Seguindo essa mesma lógica, após 20 anos da Rio 92, aconteceu a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro, que 
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ficou conhecida como Rio+20, que veio reafirmar os compromissos estabelecidos em 

protocolos, como por exemplo, a Agenda 21. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surge, então, como uma necessidade de 

se desenvolver estratégias que durem em longo prazo, se auto mantendo, abastecendo o 

presente e preservando a sobrevivência futura, e isso necessita da colaboração de todos, para 

uma ação conjunta para o bem comum. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

São várias as concepções sobre desenvolvimento sustentável, no entanto tudo se 

restringe que o desenvolvimento presente ocorra gerando sustentabilidade futura. 

 De acordo com Pereira (2003), o Desenvolvimento Sustentável nada mais é que a 

conciliação entre desenvolvimento, preservação do meio ambiente e melhoria na qualidade de 

vida. Ou como define a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: 

“Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem 

comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem as suas próprias 

necessidades” (PEREIRA, 2003, p. 286). 

Para Roncaglio e Janke (2012, p. 185), desenvolvimento sustentável se refere 

principalmente às consequências dessa relação na qualidade de vida e no bem-estar da 

sociedade, tanto presente quanto futura. Atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da 

sociedade formam o tripé básico no qual se apoia a ideia de desenvolvimento sustentável. 

Para Dias (2011, p. 45), “o mais importante na abordagem das três dimensões 

conforme Figura 01 da sustentabilidade empresarial é o equilíbrio dinâmico necessário e 

permanente que devem ter, e que tem de ser levado em consideração pelas organizações que 

atuam preferencialmente em cada uma delas”. 
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Figura 1: Equilíbrio Dinâmico da Sustentabilidade 

Fonte: Adaptado de (DIAS, 2011, p. 46). 

 

A Organização das Nações Unidas criou em 1987 a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a qual elaborou o documento denominado “Nosso Futuro 

Comum”, também conhecido como Relatório Brundtland, no qual o conceito de 

desenvolvimento sustentável foi legitimado (CELESTRINO, 2010, p. 32).  

A eliminação da pobreza é um requisito essencial para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável, neste sentido, Oliveira et al., (2013) descreve: 

Muitas nações sofrem por conta da pobreza existente na sociedade, cresce a 

preocupação com a erradicação desse problema que está presente há séculos na vida 

humana, estamos no momento de grandes transformações tecnológicas e da 

informação, devemos buscar acabar com este empecilho que dizima a sociedade. É 

primordial para um desenvolvimento sustentável, condição mínima de vida para as 

pessoas que compõem o sistema capitalista e buscam adquirir os produtos/serviços 

que são oferecidos (OLIVEIRA et al., 2013, p. 32). 

 

A Conferência da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável ou Rio + 10, 

ocorreu em Johanesburgo, em 2002, e serviu para avaliar e programar os resultados da Rio-

92, possibilitou a reafirmação das metas relativas à erradicação da pobreza, à promoção da 

saúde, à expansão dos serviços de água e saneamento, à defesa da biodiversidade e à 

destinação de resíduos tóxicos e não tóxicos (OLIVEIRA et al., 2013, p. 31). 

Após vinte anos da Eco-92, chegava a hora da Conferência das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável – a Rio+20, que teve como objetivo discutir ações sustentáveis 

nas dimensões social, econômica e ambiental (OLIVEIRA et al., 2013, p .31). A Rio + 20 

teve como tema principal a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável, da 

erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.  

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA define a economia 

verde como sendo “Uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e 

Social 

Desenvolvimento 

Sustentável 

 

Econômico Ambiental 
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igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz, significativamente, riscos ambientais e 

escassez ecológica” (OLIVEIRA et al., 2013, p. 31). 

O termo desenvolvimento sustentável ganhou grande popularidade e vem sendo alvo 

de muitos estudos e tentativas de estabelecimento de políticas de gestão que buscam a 

conservação do meio ambiente e uma melhor qualidade de vida para a sociedade, onde esta se 

deve manter em equilíbrio com o ecossistema. 

Buscando contemplar as politicas dos encontros, as empresas e a sociedade estão 

cada vez mais preocupadas em atingir e demonstrar um desempenho mais satisfatório em 

relação ao meio ambiente. Neste sentido, a gestão ambiental tem se configurado como uma 

das mais importantes atividades relacionadas com o empreendimento. 

 

2.3 GESTÃO AMBIENTAL 

A gestão ambiental tem se configurado como uma importante ferramenta para a 

gestão de uma empresa, pois essa desenvolve e implanta políticas e estratégias ambientais que 

melhoram a relação entre sociedade e meio ambiente.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define gestão ambiental como:  

É um conjunto de políticas, programas e práticas administrativas e operacionais que 

levam em conta a saúde, a segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente 

utilizado para desenvolver e implementar suas intenções e princípios em relação ao 

seu desempenho ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais (ABNT, NBR 

ISO 14001, 2004).  

 

Theodoro et al., (apud Silva e Lima, 2013) definem a gestão ambiental no sentido 

amplo, como: 

[...] é o conjunto de ações que envolvem as políticas públicas, o setor produtivo e a 

sociedade, visando o uso racional e sustentável dos recursos ambientais, ela engloba 

ações de caráter político, legal, administrativo, econômico, científico, tecnólogo, de 

geração de informação e de articulação entre estes diferentes níveis de atuação 

(THEODORO et al., apud SILVA E LIMA, 2013). 

 

Gestão ambiental são as diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais 

como, planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas com o 

objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, querem reduzindo, eliminando ou 

compensando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, quanto evitando que eles 

surjam (BARBIERI, 2011, p. 19).  

A gestão ambiental pode ser definida de diversas maneiras, mas de modo geral pode 

ser entendida como um processo participativo e continuo que visa promover a 

compatibilização das atividades humanas com a preservação ambiental. 



21 
 

A gestão ambiental é o principal instrumento para se obter um desenvolvimento 

sustentável. O processo de gestão ambiental nas empresas está profundamente ligado a 

normas que são elaboradas pelas instituições públicas sobre o meio ambiente (DIAS, 2011, p. 

102). Essas normas fixam os limites aceitáveis de emissão de substâncias poluentes, definem 

em que condições serão despojados os resíduos, etc. As normas legais são referências 

obrigatórias para as empresas que pretendem implantas um Sistema de Gestão Ambienta 

(SGA). 

Para Dias (2011, p. 104) o Sistema de Gestão Ambiental, 

É o conjunto de responsabilidades organizacionais, procedimentos, processos e 

meios que se adotam para a implantação de uma política ambiental em determinada 

empresa ou unidade produtiva. Um SGA é a sistematização da gestão ambiental por 

uma organização determinada. É o método empregado para levar uma organização a 

atingir e manter-se em funcionamento de acordo com as normas estabelecidas, bem 

como para alcançar os objetivos definidos em sua política ambiental (DIAS, 2011, p. 

104). 

 

Os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) são definidos segundo a NBR ISO 14001 

(2004) que tem por finalidade equilibrar a proteção ambiental e a prevenção de poluição com 

as necessidades socioeconômicas, estabelecendo as diretrizes básicas para o desenvolvimento 

de um sistema que gerencie a questão ambiental dentro de uma determinada empresa. 

Para a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental as empresas devem cumprir 

requisitos de acordo com a ISO 14001 quanto à política ambiental, planejamento, 

implementação e operação, verificação e ação corretiva e revisão pela gerência (DIAS, 2011, 

p. 106). 

Muitas empresas buscam implementar um SGA eficiente, contudo não tem como 

objetivo a busca pela certificação (nos moldes da norma), ou seja, procuram um método de 

serem mais eficientes do ponto de vista ambiental em seus processos, para aumentar a 

competitividade no mercado em que ela atua. 

Segundo Moreira (2001, p. 50), o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) propicia às 

organizações alguns benefícios como:  

 Garantia de melhorias no desempenho ambiental;  

  Redução de desperdícios e consequentemente maior produtividade;  

 Prevenção de riscos a acidentes ambientais, à saúde dos colaboradores e da                                                   

população afetada pelas atividades da organização;  

 Prevenção de multas e ações judiciais; além de disseminação da responsabilidade sobre os 

problemas ambientais para toda a organização e homogeneização da forma de gerenciamento 
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ambiental em toda a organização, especialmente quando suas unidades são dispersas 

geograficamente;  

 Aumento na competitividade nos mercados nacional e internacional pela demonstração de 

responsabilidade ambiental;  

 Bom relacionamento com os órgãos ambientais e com a comunidade;  

 Maior facilidade em obter financiamentos a taxas reduzidas;  

 Possibilidade de redução nos custos de seguro.  

Ainda segundo Rodrigues e Neto (2010, p. 62) os principais benefícios da criação de 

um Sistema de Gestão Ambiental é a possibilidade de obter melhores resultados com menos 

recursos, em decorrência de ações planejadas e coordenadas. 

Os benefícios do SGA demonstram o quanto é importante uma empresa implantar ou 

implementar um sistema de gestão ambiental, visto que os resultados tornam-se satisfatórios. 

Qualquer empresa para tornar-se competitiva ou se manter no mercado deve se estruturar de 

modo favorável ao sistema de gestão ambiental, pois o mesmo busca a melhoria da qualidade 

ambiental dos serviços, produtos e ambiente de trabalho.  

E a questão relacionada aos resíduos é o principal benefício, pois proporciona 

melhoramento econômico uma vez que permite que os materiais recicláveis que possuam 

valor comercial sejam vendidos nos mercados específicos para cada tipo material. Neste 

sentido, a identificação destes resíduos torna-se fundamental para a destinação final adequada 

e sua correta segregação em embalagens apropriadas e totalmente identificadas para cada 

tipo.  

2.4 RESÍDUOS 

A geração de resíduos está entre as principais preocupações da sociedade. Resíduos 

podem ser analisados como qualquer matéria que sobra após uma ação ou processo produtivo, 

diversos tipos de resíduos são gerados nos processos de extração de recursos naturais, 

transformação, fabricação ou consumo de produtos e serviços.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 10.004/04, 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 técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível (ABNT, 2004, p. 1). 



23 
 

De acordo com Valle (2002, p. 49), a Organização Mundial da Saúde (OMS), define 

os resíduos como: “um resíduo é algo que seu proprietário não mais deseja, em um dado 

momento e em determinado local, e que não tem um valor de mercado [...]. Os resíduos 

resultam, via de regra, do uso improprio de materiais ou de energia, ou decorrem de processos 

produtivos inadequado ou mal geridos“.  

A partir da vigência da PNRS, a definição nacional de resíduos sólidos é:  

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas 

em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 

em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 

2010, p. 2). 

 

Instituída no dia 02 de agosto de 2010, pela Lei 12.305/2010, a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, a PNRS, surge como um marco para a gestão dos resíduos sólidos trazendo 

novas alternativas para a destinação dos insumos gerados.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada e com normas definidas 

também pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, impõe novas dinâmicas, medidas 

e procedimentos de gerenciamento adequado criando normativas para ações públicas e 

privadas no que diz respeito à questão ambiental.  

Conforme o Art. 7° à Lei PNRS apresenta os seguintes objetivos: 

Proteção da saúde pública, da qualidade ambiental, não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos; estímulo à adoção de padrões 

sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; adoção, desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos 

ambientais;  redução do volume e da periculosidade dos resíduos 

perigosos;   incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; gestão 

integrada de resíduos sólidos; articulação entre as diferentes esferas do poder 

público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e 

financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; capacitação técnica 

continuada na área de resíduos sólidos; regularidade, continuidade, funcionalidade e 

universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que 

assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir 

sua sustentabilidade operacional e financeira; [...] (BRASIL, 2010). 

 

A Lei 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos tem como 

ponto principal a redução da geração de resíduos, através do tratamento e da reutilização dos 

mesmos. A Lei determina uma destinação adequada, sem agredir o meio ambiente, pois em 

seu artigo 3°, inciso VII salienta que a destinação adequada inclui a reutilização, reciclagem, 

compostagem, recuperação e o reaproveitamento energético entre outras destinações 
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admitidas pelos órgãos competentes, observando normas específicas de maneira a evitar 

riscos a saúde e segurança pública, minimizando os impactos ambientais (BRASIL, 2010). 

Apresentada como uns dos instrumentos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 

a logística reversa esta relacionada com o retorno de produtos, embalagens e materiais ao seu 

centro produtivo, pois uma vez que há um aumento de reciclagem e reutilização de produtos 

há uma diminuição de resíduos e dos custos. 

De acordo com o Decreto n°. 7.404/2010 que regulamentou a Lei 12.305/2010 no 

seu Art. 13, define a Logística Reversa com: 

é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto 

de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada 

(BRASIL, 2010). 

 

Guarnieri (2011) corrobora com o conceito e define a Logística Reversa, inserindo-a 

no contexto da sustentabilidade e afirma que a mesma trata da operacionalização do retorno 

dos resíduos de pós-consumo e pós-venda e o gerenciamento do fluxo de informações desde o 

consumidor final até o fabricante, objetivando sua revalorização ou, em última instância, seu 

descarte ambientalmente adequado, assim consolidando o conceito de sustentabilidade, 

apoiada nos conceitos de desenvolvimento ambiental, social e econômico. 

A logística reversa é um termo bastante genérico e significa em seu sentido mais 

amplo, todas as operações relacionadas com a reutilização de produtos e materiais, 

englobando todas as atividades logísticas de coletar, desmontar e processar produtos e/ou 

materiais e peças usadas a fim de assegurar uma recuperação sustentável (LEITE apud 

SHIBAO, MOORI E SANTOS, 2010).  

Segundo o Art. 33 da Lei nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010, estão obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes dos seguintes produtos: 

 Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem 

constitua resíduo perigoso, observadas as regras estabelecidas por lei;  

 Pilhas e baterias;  

 Pneus;  

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

 Lâmpadas fluorescente, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
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A logística reversa está relacionada como o processo que procura gerenciar da 

melhor maneira o descarte do pós venda e pós consumo. Além disso, a logística reversa tem 

sido amplamente reconhecida como uma das importantes fontes de vantagem competitiva 

para as empresas no ambiente atual (GUARNIERI, 2011, p. 49). 

De forma a viabilizar a logística reversa exigida pela PNRS, todas as partes 

relacionadas ao processo deverão contribuir para o encaminhamento dos resíduos em fim de 

vida útil para a reciclagem ou destinação final ambientalmente adequada, para isso é 

necessário a correta segregação, acondicionamento, armazenamento temporário, transporte 

externo, tratamento ou destino final conforme seu tipo e classificação. 

 

2.5 TIPOS DE RESÍDUOS E CLASSIFICAÇÃO 

Os resíduos sólidos possuem várias denominações, e naturezas, origens diferenciadas e 

diversas composições. A gestão dos vários tipos de resíduos tem responsabilidades definidas 

em legislações específicas e implica sistemas diferenciados de coleta, tratamento e disposição 

final (JACOBI &BESEN, 2006). 

Conforme Art.13, inciso I, da Lei 12.305/10, os resíduos sólidos têm a seguinte 

classificação quanto a sua origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 

públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos na alínea “c”; 

 f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; 

 g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 

regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

 h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições 

de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos 

para obras civis; 

i ) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 

incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 
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 j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

 k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de 

minérios (LEI, 12.305/10). 

Quanto à classificação dos resíduos, a NBR 10.004/04 da ABNT dispõe sobre os 

riscos ao meio ambiente e a saúde pública, e para que os mesmos sejam gerenciados 

adequadamente. 

Conforme a NBR 10.0004/04 os resíduos são classificados em:  

 Resíduos classe I - Perigosos;  

 Resíduos classe II – Não perigosos;  

 Resíduos classe II A – Não inertes.  

 Resíduos classe II B – Inertes.  

Os Resíduos Classe I - Perigosos são os que apresentam periculosidade e 

características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

 Inflamabilidade: Resíduo é considerado inflamável quando for líquido com ponto de 

fulgor inferior a 60ºC; não ser líquido, e ser capaz de produzir fogo por fricção, absorção de 

umidade ou por alterações químicas espontâneas nas condições de temperatura e pressão de 

25ºC e 1atm; ser um oxidante definido como substância que pode liberar oxigênio 

estimulando a combustão ou ser um gás comprimido inflamável.  

 Corrosividade: quando o resíduo for aquoso e apresentar pH inferior ou igual a 2 ou 

superior ou igual a 12,5, ou sua mistura com água, na proporção de 1:1 em peso, produzir uma 

solução que apresente pH inferior a 2 ou superior ou igual a 12,5; ser líquido ou quando 

misturado em peso equivalente de água, produzir um líquido e corroer o aço a uma razão 

maior que 6,35mm ao ano, a uma temperatura de 55ºC (ABNT, 2004). 

 Reatividade: quando o resíduo for normalmente instável e reagir de forma violenta e 

imediata, sem detonar; reagir violentamente com a água; formar misturas potencialmente 

explosivas com a água; gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para 

provocar danos à saúde pública ou ao meio ambiente, quando misturados com a água; possuir 

em sua constituição os íons CN- ou S2- em concentrações que ultrapassem os limites de 250 

mg de HCN liberável por quilograma de resíduo ou 500 mg de H2S liberável por quilograma 

de resíduo; ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sob a ação de forte estímulo, 

ação catalítica ou temperatura em ambientes confinados; ser capaz de produzir, prontamente, 

reação ou decomposição detonante ou explosiva a 25ºC e 1 atm; ser explosivo, definido como 

uma substância fabricada para produzir um resultado prático, através de explosão ou efeito 
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pirotécnico, esteja ou não esta substância contida em dispositivo preparado para este 

fim (ABNT, 2004). 

 Toxicidade: quando uma amostra do resíduo contiver qualquer um dos contaminantes em 

concentrações superiores aos valores constantes no anexo F da ABNT; possuir uma ou mais 

substâncias constantes no anexo C da ABNT e apresentar toxicidade; ser constituído por 

restos de embalagens contaminadas com substâncias constantes nos anexos D ou E da ABNT; 

resultar de derramamentos ou de produtos fora de especificação ou do prazo de validade que 

contenham quaisquer substâncias constantes nos anexos D ou E da ABNT; ser 

comprovadamente letal ao homem; possuir substância em concentração comprovadamente 

letal ao homem ou estudos do resíduo que demonstrem uma DL50 oral para ratos menor que 

50 mg/kg ou CL50 inalação para ratos menor que 2 mg/L ou uma DL50 dérmica para coelhos 

menor que 200 mg/kg (ABNT, 2004). 

 Patogenicidade: quando uma amostra do resíduo contiver ou se houver suspeita de conter, 

microorganismos patogênicos, proteínas virais, ácido desoxiribonucléico (ADN) ou ácido 

ribonucléico (ARN) recombinantes, organismos geneticamente modificados, plasmídios, 

cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em homens, animais ou 

vegetais (ABNT, 2004). 

Resíduos Classe II – Não perigosos São resíduo de restaurante (restos de 

alimentos); sucata de metais ferrosos; sucata de metais não ferrosos; resíduo de papel e 

papelão de plástico Polimerizado, de borracha, de madeira, de materiais têxteis, de minerais 

não-metálicos; Areia de fundição; Bagaço de cana e outros resíduos não perigosos (ABNT, 

2004). 

Resíduos Classe II A – Não Inertes São aqueles que não se enquadram nas 

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

classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água (ABNT, 2004). 

Resíduos Classe II B – Inertes São quaisquer resíduos que, quando amostrados de 

uma forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada 

ou desionizada, à temperatura ambiente 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 10.004/04 (ABNT, 2004). 

A NBR 10004 também apresenta um fluxograma para facilitar a classificação dos 

resíduos sólidos, esse elemento é mostrado na Figura 2. 
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Figura 2: Esquema para classificação de resíduos 

Fonte: NBR 10.004/04 

 

O crescimento desenfreado da geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é um dos 

principais problemas hoje no Brasil. De acordo com dados da ABRELPE, 2012, a geração de 

RSU no Brasil cresceu 1,3% de 2011 para 2012, índice que é superior à taxa de crescimento 

populacional urbano no país, que foi de 0,9%. A quantidade total de resíduos gerados foi de 

62.730.096 (t/ano) comparada com o total de resíduos sólidos urbanos coletados que é de 

56.561.856 (t/ano), mostra que 6,2 milhões de toneladas de RSU deixaram de ser coletados no 

ano de 2012 e, por consequência, tiveram destino impróprio. Esta quantidade é cerca de 3% 

menor do que a constatada em 2011(ABRELPE, 2012). 
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A redução dos resíduos sólidos depende da mudança de padrões de produção e 

consumo da sociedade e pode ser obtida pelo controle do desperdício, pelo reuso de produtos 

e pela reciclagem. Para se alcançar a redução de RSU podem ser adotadas algumas medidas, 

tais como o menor uso de embalagens, a produção de bens materiais mais duráveis, ou com 

peças mais facilmente substituíveis, e o aumento da reciclagem e da compostagem (SOUZA, 

2012, p. 119).  

A produção de RSU dificilmente será eliminada, pois esses são gerados pela maioria 

das atividades da vida cotidiana. Porém, a busca pela minimização é muito importante, pois 

com a diminuição dos RSU terá uma redução do uso de recursos naturais, dos custos de 

produção e das emissões de poluentes e de gases do efeito estufa, além de diminuir a 

necessidade de áreas para o tratamento e para a disposição final dos resíduos.  

Os resíduos provenientes das atividades da oficina mecânica devem obedecer à 

resolução 275/01 do CONAMA que estabelece o código de cores para o acondicionamento 

dos diferentes tipos de resíduos visando facilitar a segregação dos resíduos na sua fonte 

geradora.  

Para tanto apresenta-se a classificação das cores na segregação dos resíduos: AZUL: 

papel/papelão; VERMELHO: plástico; VERDE: vidro; AMARELO: metal; PRETO: madeira; 

LARANJA: resíduos perigosos; BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 

ROXO: resíduos radioativos; MARROM: resíduos orgânicos; CINZA: resíduo geral não 

reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação, como pode observar na 

Figura 3. 

 

Figura 3: Código das cores para segregação dos resíduos. 

Fonte: Trans Oliva Remoção de Resíduos Industriais.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para realização a pesquisa, foram utilizados vários processos visando atingir o 

resultado final. Para tanto, demonstra-se o caminho percorrido por meio da metodologia. 

Foi montado um fluxograma do trabalho realizado na oficina para melhor identificar 

todas as etapa da pesquisa e os resíduos gerados em cada uma delas, proporcionando mais 

clareza para a pesquisadora e para o empreendedor sobre seu processo produtivo e a geração 

de resíduos de seu negócio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fluxograma do trabalho realizado na Oficina 

Fonte: Autora, 2014 

Primeiro passo foi realizado uma primeira visita à oficina para 

propor o plano de trabalho. 

2ª visita para identificar a forma de segregação utilizada pela 

oficina, e escolha do método de segregação e recolhimento dos 

resíduos.  

Em seguida foi realizada a orientação ao proprietário e aos 

funcionários, na qual foi explicado o modo de segregação do 

material para posterior coleta.  

Os dados foram transcritos em planilhas do excel e feito uma 

média das coletas semanais. 

 

Apresentação dos resultados.  

Sugestões de melhorias 

A análise de dados foi através de análise estatística e análise de 

conteúdo.  

Foram realizadas 2 visitas semanais na oficina durante 3 semanas 

consecutivas. 

 

Para realização do presente trabalho foi escolhida uma Oficina 

Mecânica, localizada na cidade de Tapejara. 
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3.1 QUANTO AO OBJETIVO 

A presente pesquisa é de caráter exploratório e visa “proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a constituir hipóteses” 

(GIL, 2002, p. 41). Ainda segundo Gil (2002, p. 41) este tipo de pesquisa tem como finalidade 

o “aprimoramento de ideias ou a descobertade intuições. Seu planejamento é bastante flexível, 

de modo que possibilite aconsideração dos mais variados aspectos ao fato estudado”. 

 

3.2 PROCEDIMENTO TÉCNICO 

Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso baseados em pesquisa documental, pois 

buscou identificar como é realizada a Gestão dos Resíduos Sólidos na Spagnol e Sbeghen 

Consertos de Máquinas Pesadas Ltda, localizada na Cidade de Tapejara/RS. Segundo Reis 

(2010) o estudo de caso é uma técnica de pesquisa com base empírica e consiste em 

selecionar um objeto de pesquisa, que pode ser um fato ou um fenômeno estudado nos seus 

vários aspectos. 

Fonseca (2002) corrobora quando diz que o estudo de caso visa conhecer em 

profundidade o seu “como” e os seus “porque”, evidenciando a sua unidade e identidade 

própria. É uma investigação que se assume como particularista, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação especifica que se supõe ser única em muitos aspectos, 

procurando descobrir a que há nela de mais essencial e característico. Gil contribui dizendo 

que o estudo de caso trata-se de uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 

ciências biomédicas e sociais e consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2010). 

A pesquisa documental, como o próprio nome anuncia, é um tipo de pesquisa que 

objetiva investigar e explicar um problema a partir de fatos históricos relatados em 

documentos. Este tipo de pesquisa baseia-se em informações e dados extraídos de documentos 

que não receberam ainda tratamento cientifico (REIS, 2010. p. 53). 

 

3.3 QUANTO À ABORDAGEM 

A pesquisa tem abordagem quantitativa, de acordo com Santos et al., (2006, p. 72), a 

pesquisa quantitativa é: 
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A que tem o objetivo de mensurar algumas variáveis, transformando os dados 

alcançados em ilustrações como tabelas, quadros, gráficos ou figuras. O tratamento 

dos dados quantitativos dá-se através de programas estatísticos. Ex: EXCEL, SPSS 

ou outro programa equivalente. Em geral, o instrumento de levantamento de dados 

mais adequados a este tipo de pesquisa é o questionário, em que questões fechadas 

correspondem a respostas codificadas. O que os programas estatísticos realizarão é 

exatamente a tabulação das respostas, gerando ilustrações em que porcentagens ou 

valores financeiros serão apresentados, dependendo da área de conhecimento, 

alavancando, assim, o trabalho de interpretação dos dados, de comparação dos 

mesmos com a literatura existente e com a realidade investigada (SANTOS et al., 

2006, p. 72). 

 

 

A abordagem quantitativa é importante para garantir a precisão dos 

resultados,evitando assim, distorções de análise e interpretação, permitindo uma margem de 

segurançacom relação a possíveis interferências, buscando analisar o comportamento de uma 

populaçãoatravés da amostra.  

 

3.4 TÉCNICA DE COLETAS DE DADOS 

A coleta de dados se deu por meio de duas visitas “in loco” realizadas por um período 

de três semanas consecutivas às instalações da mecânica, com observações diretas da 

separação e coleta dos resíduos. Segundo Lakatos & Marconi (2013) a  observação direta é 

um método que pode ser definido como um acompanhamento presencial do processo a ser 

modelado que sujeita o pesquisador a um contato mais direto com a realidade. 

 

3.5 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados se deu por meio da análise das tabelas e gráficos elaborados para 

o estudo, para isso foi utilizada a técnica de análise estatística para melhor compreensão dos 

resíduos coletados. De acordo com Bisquerra, Castellá e Martinez (2004), a análise estatística 

descritiva “refere-se apenas aos dados observados e compreende sua coleta, tabulação, 

apresentação, análise, interpretação, representação gráfica e descrição, a fim de torná-los mais 

manejáveis, podendo, assim, compreendê-los e interpretá-los melhor”: 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa Spagnol e Sbeghen Consertos de Máquinas Pesadas Ltda, especializada 

em manutenção e consertos mecânicos de máquinas pesadas, situa-se na Avenida Dom Pedro 

II, n°.120, nesta cidade de Tapejara/RS, no norte do Estado do Rio Grande do Sul. 

A empresa Spagnol e Sbeghen Conserto de Máquinas Pesadas Ltda, foi fundada no 

ano de 1995, na cidade de Tapejara/RS, tendo como principal finalidade consertos e 

manutenções de maquinas pesadas, tais como caminhões, tratores e colheitadeiras. A mesma 

se caracteriza como empresa de médio porte tendo como principais clientes, empresas com 

frotas de caminhões da cidade, agricultores e autônomos. A área construída da empresa é de 

2.000m², contendo um pavilhão dividido em duas partes, uma para caminhões e outra para 

tratores e máquinas agrícolas, e conta ainda com um pátio para estacionamento para seus 

clientes. 

Dentre as atividades desenvolvidas na oficina mecânica, destaca-se a troca de peças, 

trocas de óleos lubrificantes, regulagens no motor, serviços de manutenção mecânica e 

elétrica, se necessário, e por fim lavagem de peças. Essas atividades são realizadas por 13 

funcionários da empresa, dois quais trabalham em conjunto com mecânicos e auxiliares que 

desempenham as tarefas de modo seguro, ou seja, utilizando sempre equipamento de proteção 

individual. Quanto à parte de vendas a Spagnol e Sbeghen Conserto de Máquinas Pesadas 

Ltda possuiu juntamente com a empresa Spagnol Mecânica Agrícola Ltda uma loja na qual 

oferece aos seus clientes uma grande variedade de peças e acessórios para maquinas pesadas, 

contendo a maioria dos seus produtos a pronta entrega.  

 A Spagnol e Sbeghen Conserto de Máquinas Pesadas Ltda, também presta serviços 

de socorro a maquinas que por algum motivo deixaram de funcionar e que estejam em locais 

de difícil acesso onde não é possível fazer o carregamento para levar a oficina, ou que 

necessite de atendimento especializado urgente, sendo assim um mecânico é enviado ao local 

para avaliar qual anomalia ocorreu com a máquina e se possível consertar.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

A partir do objetivo geral desta pesquisa, qual seja: identificar os diferentes tipos de 

resíduos produzidos em uma oficina mecânica, produziu-se a apresentação e análise dos dados 

coletados durante a pesquisa que foi composto pelo diagnóstico dos resíduos gerados, as 

formas de armazenamento e a disposição final dos resíduos realizados pela Mecânica 

Agrícola Spagnol, de Tapejara/RS. 

Quanto à identificação dos resíduos gerados pela oficina mecânica destacam-se: 

Papel/Papelão, plásticos/garrafas pet, estopas/panos contaminados, papel/papelão 

contaminados, resíduos de varrição/serragem, resíduo orgânico, embalagens de óleo 

lubrificante, óleo lubrificante usado, filtros de óleo, filtros de ar, limalha de ferro e sucatas de 

ferro. 

No quadro 1 estão apresentados os resíduos identificados, a classe correspondente, a 

pesagem e o destino final. 

Quadro 1: Coleta dos Resíduos –1° Semana 

Tipo de Resíduo Peso/Quantidade Classificação Destino/Empresa 

Papel/Papelão 9,850Kg Classe IIA Coopercilca 

Plásticos/Garrafas Pet 11,905Kg Classe IIA Coopercilca 

Estopas/panos Contaminados 9,475Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Papel/Papelão Contaminados 2,300Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Resíduo de Varrição/Serragem 

contaminada 
30,376Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Resíduo Orgânico 0,658Kg Classe IIA Transportes e Logística Geab 

Embalagem de Óleo Lubrificante 63 unidades  Classe I 
MB Engenharia e Meio 

Ambiente LTDA 

Óleo Lubrificante usado 250 litros Classe I RS Lubrificantes Eireli - ME 

Filtro de óleo 40 unidades Classe I  Empresas de Sucatas 

Filtro de Ar 8 unidades Classe IIB Empresas de Sucatas 

Limalha de Ferro 48,900Kg Classe IIA Empresas de Sucatas 

Sucata de Ferro 458,800Kg Classe IIA Empresas de Sucatas 

Fonte: (autora,2014). 

Conforme pode ser verificado o quadro 1 apresenta os resíduos gerados na 1ª semana 

de coleta na mecânica Agrícola Spagnol, apresentando a quantidade em quilogramas e 

unidades, como pode ser observado e quantificado a maior parte dos resíduos é composto por 

resíduos da classe I – perigosos. Entre os resíduos gerados pela mecânica, os que se 
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encontram em maiores quantidades são resíduos de varrição/serragem contaminada, bem 

como sucatas de ferro proveniente de trocas de peças. 

Quadro 2: Coleta dos Resíduos –2° Semana 

Tipo de Resíduo Peso/Quantidade Classificação Destino/Empresa 

Papel/Papelão 11,850Kg Classe IIA Coopercilca 

Plásticos/Garrafas Pet 10,605Kg Classe IIA Coopercilca 

Estopas/panos Contaminados 7,040Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Papel/Papelão Contaminados 3,805Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Resíduo de Varrição/Serragem 

contaminada 
23,655Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Resíduo Orgânico 0,425Kg Classe IIA Transportes e Logística Geab 

Embalagem de Óleo Lubrificante 44 unidades  Classe I 
MB Engenharia e Meio 

Ambiente LTDA 

Óleo Lubrificante usado 270 litros Classe I RS Lubrificantes Eireli - ME 

Filtro de óleo 31 unidades Classe I Empresas de Sucatas 

Filtro de Ar 2 unidades Classe IIB Empresas de Sucatas 

Limalha de Ferro 40,190Kg Classe IIA Empresas de Sucatas 

Sucata de Ferro 390,260Kg Classe IIA Empresas de Sucatas 

Fonte: (autora,2014). 

 

 Na 2ª semana, a maior parte dos resíduos foi composto por resíduos da classe I – 

perigosos. Entre os resíduos gerados pela mecânica, os que se encontram em maiores 

quantidades são resíduos de varrição/serragem contaminada, óleo lubrificante usado, bem 

como sucatas de ferro proveniente de trocas de peças, conforme o Quadro 2. 

 Os resíduos gerados na 3ª semana estão identificados no quadro 3.  

Quadro 3: Coleta dos Resíduos –3° Semana 

Tipo de Resíduo Peso/Quantidade Classificação Destino/Empresa 

Papel/Papelão 13,370Kg Classe IIA Coopercilca 

Plásticos/Garrafas Pet 14,205Kg Classe IIA Coopercilca 

Estopas/panos Contaminados 14,820Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Papel/Papelão Contaminados 3,920Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Resíduo de Varrição/Serragem 

contaminada 
35,055Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Resíduo Orgânico 0,940Kg Classe IIA Transportes e Logística Geab 

Embalagem de Óleo Lubrificante 58 unidades  Classe I 
MB Engenharia e Meio 

Ambiente LTDA 

Óleo Lubrificante usado 305 litros Classe I RS Lubrificantes Eireli - ME 

Filtro de óleo 41 unidades Classe I Empresas de Sucatas 
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Filtro de Ar 6 unidades Classe IIB Empresas de Sucatas 

Limalha de Ferro 42.220Kg Classe IIA Empresas de Sucatas 

Sucata de Ferro 480.110Kg Classe IIA Empresas de Sucatas 

Fonte: (autora,2014). 

 

Pode-se observar que na 3ª semana, também, a maior parte dos resíduos foi composto 

por resíduos da classe I – perigosos. Entre os resíduos gerados pela mecânica, os que se 

encontram em maiores quantidades são resíduos de varrição/serragem contaminada, óleo 

lubrificante usado, bem como sucatas de ferro proveniente de trocas de peças, conforme 

mostra no Quadro 3. 

 Em relação aos resíduos encontrados durante as três semanas, apresentam-se os 

seguintes resultados, conforme o Quadro 4. 

Quadro 4: Coleta dos Resíduos - Média 

Tipo de Resíduo Peso/Quantidade Classificação Destino/Empresa 

Papel/Papelão 11,690Kg Classe IIA Coopercilca 

Plásticos/Garrafas Pet 12,238Kg Classe IIA Coopercilca 

Estopas/panos Contaminados 10,445Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Papel/Papelão Contaminados 3,342Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Resíduo de Varrição/Serragem 

contaminada 
29,695Kg Classe I Transportes e Logística Geab 

Resíduo Orgânico 0,674Kg Classe IIA Transportes e Logística Geab 

Embalagem de Óleo Lubrificante 55 unidades  Classe I 
MB Engenharia e Meio 

Ambiente LTDA 

Óleo Lubrificante usado 275 litros Classe I RS Lubrificantes Eireli - ME 

Filtro de óleo 37 unidades Classe I Empresas de Sucatas  

Filtro de Ar 5 unidades Classe IIB Empresas de Sucatas 

Limalha de Ferro 43,770Kg Classe IIA Empresas de Sucatas 

Sucata de Ferro 443,057Kg Classe IIA Empresas de Sucatas 

Fonte: (autora, 2014). 

 

 Os papeis/papelões e plásticos/garrafas pet são armazenados em caixas de papelão, e 

após são colocados em sacos bag para serem entregues há empresa de reciclagem 

Cooperclica, conforme pode ser observado na figura 5, que foram preparadas caixas e 

identificadas para que a segregação ocorresse de forma correta. De acordo com a NBR 

10.004, a classificação desses resíduos é a classe II – A não inertes. 
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Figura 5: Segregação de Papel/papelão e plásticos/garrafas pet 

Fonte: (autora, 2014). 

 

Quanto às estopas/panos e papel/papelão contaminados, eles são armazenados em 

toneis de ferro e depois colocados em um container localizado no pátio da mecânica, sem 

nenhuma proteção, e a empresa Transportes e Logística Geab Ltda é a responsável pelo 

recolhimento dos resíduos. De acordo com a NBR 10004, as estopas e os papeis 

contaminados se enquadram na classe I – Perigosos, o modelo de segregação utilizado na 

empresa pode ser visualizado na figura 6. 

 

Figura 6: estopas/panos e papel/papelão contaminados 

Fonte: (autora, 2014). 



38 
 

Resíduos de Varrição/Serragem Contaminados são armazenados em toneis e depois 

colocados em um container, o qual fica localizado no pátio da mecânica, sem nenhuma 

proteção, que serve também como deposito de outros resíduos gerados pela oficina mecânica, 

a empresa Transportes e Logística Geab Ltda é que faz o recolhimento desses resíduos, 

conforme a figura 7. De acordo com a NBR 10004, os resíduos provenientes de varrição e 

serragem contaminados se enquadram na classe I – Perigosos. 

 

Figura 7: Resíduos de Varrição/Serragem Contaminados 

Fonte: (autora, 2014). 

 

Resíduos Orgânicos são armazenados em toneis de ferro juntamente com outros 

resíduos gerados pela oficina mecânica, e depois colocados também no container para a 

empresa Transportes e Logística Geab Ltda fazer o recolhimento dos resíduos, conforme a 

figura 8. De acordo com NBR 10.004, os resíduos orgânicos se enquadram na Classe IIA - 

Não inertes.  
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Figura 8: Resíduos Orgânicos 

Fonte: (autora, 2014). 

 

Embalagens de Óleo Lubrificante usadas são escorridas para retirar todo o óleo, que 

geralmente fica nos frascos, e depois colocada em um tonel com um saco e quando cheios 

amarrados e armazenados dentro da oficina para a empresa MB Engenharia e Meio Ambiente 

LTDA fazer o recolhimento. De acordo com a NBR 10004, as embalagens de óleo 

lubrificante se enquadram na classe I – Perigosos, conforme mostra figura 9. 

 

Figura 9: Embalagens de Óleo Lubrificante 

Fonte: (autora, 2014). 
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Óleo Lubrificante usado é armazenado em um tambor de plásticocom capacidade de 

1000 litros, onde fica em local coberto da oficina até a empresa RS Lubrificantes Eireli – ME 

efetuar a coleta, conforme apresenta a figura 10. De acordo com a NBR 10004, esse resíduo 

se enquadra na classe I – Perigosos por apresentar uma ou mais das seguintes características: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.  

 

Figura 10: Óleo Lubrificante usado 

Fonte: (autora, 2014). 

 

Filtros de óleo são levados a uma peça da oficina, a qual fica no pátio da mesma em 

local coberto, são colocados em um tambor para escorrer o excesso de óleo e após 

acondicionados junto as sucatas de ferro, os quais são vendidos para as empresas  de ferro 

velho.  De acordo com a NBR 10.004, os filtros de óleo se enquadram na classe I – Perigosos, 

pois apresentam uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade, patogenicidade, de acordo com a figura 11. 
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Figura 11: Filtros de óleo 

Fonte: (autora, 2014). 

 

Filtros de Ar são armazenados em uma peça da oficina, a qual fica no pátio da 

mesma em local coberto, são colocados junto com as sucatas de ferro, e vendidos para as 

empresas de ferro velho, conforme a figura 12. De acordo com a NBR 10.004, os filtros de ar 

se enquadram na classe I – Perigosos, pois apresentam uma ou mais das seguintes 

características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade.  

 

Figura 12: Filtros de Ar 

Fonte: (autora, 2014). 
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Limalha de Ferro são resíduos provenientes de tornos e fresa, sua estocagem é feita 

em caixas de metal, as quais tem capacidade para 100 kg de limalha de ferro, as caixas ficam 

dentro da oficina, onde estão instalados os tornos e fresas, e os mesmos são entregues para 

empreses de ferro velho. De acordo com a NBR 10004 esses resíduos se enquadram na classe 

II – B Inertes. 

Sucata de Ferro basicamente são peças usadas, provenientes da reposição das peças 

das maquinas, tratores e caminhões. Sua estocagem é feita em um tanque de concreto, porem 

não tem piso e ficam junto com os demais resíduos como filtros de ar e óleo usado e peças de 

ferro contaminadas, esses resíduos são vendidos para empresas de ferro velho. De acordo com 

a NBR 10.004 esses resíduos se enquadram na classe II – B Inertes, conforme é mostrado na 

figura 13.  

 

Figura 13: Limalha e Sucatas de Ferro 

Fonte: (autora, 2014). 

 

Efluente Liquido é oriundo de lavagens de peças e da lavagem do piso das áreas de 

manutenção, a oficina mecânica tem a lavagem em cabine fechada com sistema de contenção 

de efluente com posterior envio a CSAOL (Caixa Separadora de Água, Óleo e Lama). A 

lavagem de pisos ocorre nas áreas de manutenção e nestas áreas há resquícios de óleo 

proveniente de conserto dos veículos e máquinas, o efluente da oficina mecânica tem um 

volume diário oscilando entre 3 e 4m³. A empresa possui um sistema de tratamento composto 

por uma CSAOL e um filtro anaeróbio. A empresa Inova Consultoria Ambiental, responsável 
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pelo tratamento do efluente liquido elaborou uma proposta de adequação ao sistema existente 

visando assim obter reais fontes de contaminação do efluente. As medidas que serão 

realizadas: 1°) Analise Físico-química e microbiológica da água; 2°) Identificar as possíveis 

entradas de efluentes doméstico na CSAOL; 3°) Avaliação técnica dos resultados; 4°) 

Isolamento do efluente da máquina de lavagem; 5°) Verificação da CSAOL implantada; 6º) 

Adequação do filtro anaeróbio; 7°) Projeto novo sistema de tratamento; 8°) Implantação do 

sistema; 9°) Avaliação do sistema, conforme a figura 14. 

 
Figura 14: Efluente Líquido 

Fonte: (autora, 2014). 
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6 SUGESTÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO NA OFICINA 

 

Com base nos pontos críticos da empresa, será sugerida uma adequação e revisão do 

atual gerenciamento de resíduos, propondo a implementação de novas formas de segregar 

acondicionar e destinar os resíduos, com a intenção de reduzir a geração de resíduos e 

minimizar o impacto ao meio ambiente.  

A adequação do gerenciamento dos resíduos tem por finalidade reduzir a geração de 

resíduos e diminuir o custo com a destinação dos mesmos, para isso é necessário que todos os 

funcionários estejam cientes das suas responsabilidades, desde o proprietário até o auxiliar 

mecânico, cada funcionário deve saber os resíduos que são gerados em seu setor e qual a 

forma e local que este será acondicionado. 

Para que o gerenciamento dos resíduos exerça um resultado positivo, é necessário 

que o proprietário ofereça treinamentos aos funcionários, instalações favoráveis e adequadas 

para cada tipo de resíduo. 

Todos os resíduos provenientes das atividades da oficina mecânica deverão ser 

segregados de acordo com a RESOLUÇÃO 275/01 do CONAMA, na qual estabelece código 

de cores para os diferentes tipos de resíduos, e a identificação dos coletores e transportadores. 

O Quadro 5 apresenta-se a forma adequada para o acondicionamento, estocagem e a 

disposição final dos resíduos 

Quadro 5: Formas de Acondicionamento, Estocagem e Destino Final dos Resíduos 

Tipo de Resíduo Classe Acondicionamento Estocagem Destino Final 

Papel/Papelão e  

Plásticos/Garrafas Pet 
Classe IIA  Sacos/ Tambores 

 Área fechada 

com isolamento 

- Aterro Prefeitura 

Municipal 

(Reciclagem). 

Estopas/panos Contaminados Classe I  Sacos/ Tambores 
 Área fechada 

com isolamento 

- Encaminhado a 

lavanderias 

licenciadas 

(reaproveitado) 

Papel/Papelão Contaminados Classe I  Sacos/ Tambores 
 Área fechada 

com isolamento 

- Encaminhado a 

empresas licenciadas 

Resíduo de Varrição/ 

Serragem contaminada 
Classe I  Tambores 

 Área fechada 

com isolamento 

- Encaminhado a 

empresas licenciadas 

Resíduo Orgânico Classe IIA  Tambores c/ sacos 
 Área fechada 

com isolamento 

- Aterro Prefeitura 

Municipal; 

- Compostagem. 

Embalagem de Óleo 

Lubrificante 
 Classe I  Sacos/Containers 

 Área fechada 

com isolamento 

- Encaminhado para 

empresas licenciadas; 

- Reciclagem externa; 

- Venda para 

terceiros; 

- Devolvido ao 

fornecedor; 
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Óleo Lubrificante usado Classe I  Tambores 
 Área fechada 

com isolamento 

- Encaminham  para 

empresas  licenciadas 

Filtro de óleo Classe I  Tambores 
 Área fechada 

com isolamento 

- Encaminham  para 

empresas licenciadas 

Filtro de Ar Classe IIB  Tambores 
 Área fechada 

com isolamento 

- Encaminham  para 

empresas licenciadas 

Limalha de Ferro Classe IIB 
 A granel latas/ 

tambores 

 Área fechada 

com isolamento 

- Ferro velho; 

- Doação 

Sucata de Ferro Classe IIA 
 A granel latas/ 

tambores 

 Área fechada 

com isolamento 

- Reaproveitamento; 

- Ferro velho; 

- Doação 

Fonte: (autora, 2014). 
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7 CONCLUSÃO  

 

Com os resultados obtidos da pesquisa tem-se como conclusões, as quais são 

apresentadas abaixo a partir dos objetivos específicos estabelecidos na pesquisa. 

Em relação aos primeiros objetivos específicos referentes ao levantamento de 

resíduos gerados, realização da segregação, acondicionamento e descarte final, foi possível 

ampliar o conhecimento sobre os tipos de resíduos gerados e fazer a classificação conforme as 

normas Classe I – perigoso, Classe II A – não inertes e Classe II B – inerte. Assim verificou-

se que na maior parte dos resíduos, não são segregados, nem acondicionados de forma 

adequada, conforme sua classificação. Ressalta-se que em relação à disposição final dos 

resíduos estes são encaminhados para empresas licenciadas darem a destinação correta. 

De uma forma geral conclui-se que os responsáveis pela oficina mecânica, ainda não 

conhecem todos os impactos ambientais causados aos diferentes ecossistemas e consideram 

esta questão como algo distante de sua realidade. Neste contexto, propõe-se a implantação de 

um sistema de gestão ambiental a fim de reduzir os impactos ambientais, evitar gastos com 

multas por falta de cumprimento das legislações, e de aumentar a competitividade empresarial 

através da qualidade dos serviços prestados. 

Salienta-se que alguns procedimentos não irão gerar custos a empresa, pois poderão 

ser feitos readequação dos processos produtivos, como trocar o uso de estopas por panos que 

podem ser reaproveitados, proporcionando processos mais dinâmicos e que possam trazer 

resultados para a empresa não incorrendo no risco de ser multada pelas instituições que fazem 

a fiscalização deste tipo de estabelecimento.  

O cuidado com o meio ambiente precisa partir de cada cidadão e precisa fazer parte 

do dia a dia da sociedade e das organizações.  
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