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POLÍTICA INTEGRADA 

Disponíveis nos murais e 
no site da empresa 

POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
 

 

PRINCÍPIOS 

 

 SEGURANÇA: Controle sistemático, prevenção, eliminação, analise e orientação 

dos riscos à segurança, saúde e meio ambiente com foco na prevenção de 

acidentes, incidentes e doenças ocupacionais. 

 IMPACTOS AMBIENTAIS: Identificar, tratar e comunicar os impactos 

ambientais negativos gerados por produtos, processos e instalações, 

aumentando os índices de produção e produtividade e reduzindo a proporção 

de impactos ambientais gerados, de forma eficiente e sustentável. 

 REQUISITOS LEGAIS: Atender rigorosamente aos requisitos legais, municipais, 

estaduais e federais, além das Normas Técnicas aplicáveis, quanto à segurança, 

saúde e meio ambiente vigente nos lugares onde atua, colaboradores, 

fornecedores, clientes e comunidade. 

 OBJETIVOS E METAS: Constituir e avaliar. 

 MELHORIA CONTÍNUA: Assegurar a manutenção de um processo continuado 

de melhoria nas práticas de gestão segurança, saúde e meio ambiente. 

 RESPONSABILIDADES: Os colaboradores são responsáveis por praticar esta 

Política, assegurando seu cumprimento em todas as suas atividades. 

 

 

LIDERANÇAS 

 

As lideranças são responsáveis por implementar, divulgar e fazer cumprir esta Política 

em todas as operações. 

 

 

 

São Borja, 01 de agosto de 2016 

 

 

_______________________________ 

Darci Roberto Schneid 

Diretor 



Indicadores ambientais 
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A empresa SIRTEC tem identificado seus aspectos e impactos ambientais. 

 

Segundo a norma ISO 14001: 

 
 Aspecto Ambiental é o “elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o meio ambiente”  
 

 e os Impactos Ambientais são “qualquer modificação do meio ambiente, adversa 
ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da 
organização” 

 

Dentre os aspectos ambientais estão: 
 Água 
 Energia 
 Pneus 
 Combustíveis 
Neste PMAS aprofundaremos os dois últimos. 
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Gestão de Pneus 
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• De acordo com dados da ANIP, foram produzidos 34.467.058 de pneus no primeiro semestre de 2017, ou seja, cerca 
de 70 milhões por ano. Até setembro de 2017 a Reciclanip destinou mais de 359 mil toneladas de pneus inservíveis 

• IMPACTOS CAUSADOS: Os pneus usados ou inservíveis quando descartados em pilhas ou em locais não adequados 
tornam-se ideais como criadouro de insetos, degradam a natureza,  podem produzir a queima descontrolada. 

• A LOGÍSTICA REVERSA faz com que a indústria que produz o material consiga recolhe-lo e reutiliza-lo dentro do seu 
ciclo produtivo.  

• A Resolução do CONAMA nº 416/09, prevê: 

• Art. 3° A partir da entrada em vigor desta resolução, para cada pneu novo comercializado para o mercado de 
reposição, as empresas fabricantes ou importadoras deverão dar destinação adequada a um pneu inservível. 

• Art. 9º Os estabelecimentos de comercialização de pneus são obrigados, no ato da troca de um pneu usado 
por um pneu novo ou reformado, a receber e armazenar temporariamente os pneus usados entregues pelo 
consumidor, sem qualquer tipo de ônus para este, adotando procedimentos de controle que identifiquem a 
sua origem e destino 

• Art. 15. É vedada a disposição final de pneus no meio ambiente, tais como o abandono ou lançamento em 
corpos de água, terrenos baldios ou alagadiços, a disposição em aterros sanitários e a queima a céu aberto. 

• Os fragmentos de pneu são reutilizados como combustível alternativo nas indústrias de cimento, matéria-prima na 
confecção de pisos, blocos e guias em substituição à brita, confecção de solados de calçados, borracha para 
vedação, peças de reposição para indústria automobilística, entre outras maneiras. O pó da borracha,  do processo 
de recapagem, é utilizado como fonte de energia alternativa e também usado em quadras poliesportivas. 

 

Fontes: 
ANIP: Associação Nacional da Indústria Pneumática 
Reciclanip: reciclanip.org.br  
Pensamento Verde 
 



oO documentos PRLOG004 descreve o 
procedimento para substituição de 
pneus, que deve ser seguido em 
todas as operações da empresa. 

PRLOG004 
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COMO A EMPRESA MONITORA 
ESTE INDICADOR? 

o Meta de que 80% dos pneus sejam recapados mensalmente 

o O indicador é avaliado nas reuniões de gerenciamento 

o Logística reversa 

o Controle de sulcômetro e calibragem de pneus 

o Treinamentos  

 

 



Gestão de Combustíveis 
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• Por serem de origem de matérias-primas que 
demoram milhões de anos para serem 
originadas, são considerados recursos 
naturais não renováveis.  

• E, para se ter ideia, estima-se que os 
utilizados atualmente são originados de 
matérias-primas de 65 milhões de anos atrás. 

 IMPACTOS CAUSADOS: 
 
 Aquecimento global devido gás dióxido de enxofre liberado durante a queima de 

combustível 
 Chuva ácida: pode ocorrer pela liberação de dióxido de enxofre na queima de 

combustível 
 Doenças relacionadas a poluição do ar 
 Vazamentos no transporte marítimo causa danos a vida marítima 
 Contaminação do solo 
 



COMO A EMPRESA MONITORA ESTE 
INDICADOR? 

  Há metas de consumo de combustível litros/hora para caminhões e 
de km/lt para caminhonetes e demais veículos, acompanhadas em 
todos os veículos da empresa 

O indicador é avaliado nas reuniões de gerenciamento 

 Treinamentos 

Manutenção dos veículos 

 Controle de fumaça preta 
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“O problema em nossas vidas não é a ausência de saber o que fazer, 
mas a ausência de fazê-lo” 
Peter Druker 
Escritor, professor e consultor administrativo de origem austríaca, considerado como o pai da administração moderna 


