
 

FEA – FUMEC 
PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL 

Disciplina: Sistema de Gestão Ambiental 

Professor: Luiz Fernando Assis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

(SGA) 
Tipologia do Empreendimento: Indústria Têxtil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA MARTA DE CASTRO SILVEIRA 

 

 

Belo Horizonte, setembro de 2000 



 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO..............................................................................................................2 

POLÍTICA AMBIENTAL ................................................................................................4 

POLÍTICA AMBIENTAL — Indústria Têxtil —................................................................4 

Questionário Para Diagnóstico da Percepção Ambiental da Empresa  (Avaliação 

Ambiental Inicial) .......................................................................................................6 

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS...............................................................................9 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO INDUSTRIAL..........................................................14 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS INDUSTRIAIS .......................................................16 

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS......................................19 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E SEUS 

RESPECTIVOS GRAUS DE SIGNIFICÂNCIA – INDÚSTRIA TÊXTIL – .....................21 

SIGNIFICÂNCIA DOS IMPACTOS – INDÚSTRIA TÊXTIL –.......................................26 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA .............................................................29 

OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS PARA 2000 .....................................................30 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL ....................................................................33 

COMUNICAÇÃO.........................................................................................................34 

Níveis de treinamento requeridos na empresa – Indústria Têxtil – .......................34 

Obter o comprometimento da Alta Administração ................................................35 

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TODA A ORGANIZAÇÃO.........................36 

Comunicação Interna: Campanha de Sensibilização ...........................................36 

Comunicação Externa..........................................................................................38 

CONTROLE DE DOCUMENTOS................................................................................39 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................40 

 



INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, a preservação do meio ambiente atrai atenções do mundo 

inteiro. Desde a década de 70, com a Conferência de Estocolmo e o 

estabelecimento dos princípios do Desenvolvimento Sustentável, a 

conscientização nas questões ambientais está tornando as regulamentações e 

legislações cada vez mais rígidas. 

 O Desenvolvimento Sustentável, definido pela Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, é descrito em dezesseis princípios e orienta os 

políticos e líderes dos países a usar os recursos ambientais de maneira a 

atender às necessidades das populações atuais e das gerações futuras. 

Segundo o conceito de Desenvolvimento Sustentável: 

“Isso significa viver com recursos da Terra, e não erodí-
los. Significa manter o consumo de recursos renováveis 
dentro dos limites de sua reposição. Significa deixar às 
próximas gerações não só um legado de riqueza 
fabricada pelo homem (prédios, estradas, ferrovias) mas 
também de riqueza natural, suprimentos de água limpa e 
adequada, terra boa e arável, uma vida selvagem rica e 
florestas amplas”. (This Common Inheritance, HMSO 
apud BS7750 – Sistema de Gerenciamento Ambiental, 
1995) 

 As questões relativas à conservação ambiental ocupam hoje uma 

significativa parcela dos investimentos e esforços de todos os segmentos da 

atividade econômica. Os empresários também estão se tornando mais 

conscientes das responsabilidades e custos gerados por possíveis acidentes 

ambientais e pela geração de impactos ambientais. Segundo Hans JÖRH 

(1994), nos Estados Unidos, o número de denúncias e condenações por 

infrações às leis que protegem o meio ambiente simplesmente dobram a cada 

ano. Outras conseqüências são o provável aumento de custo dos prêmios de 

seguro das áreas envolvidas e a variação das ações das organizações. 
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 Portanto, a mudança de comportamento do consumidor está dando às 

corporações com atitudes “ambientalmente corretas”, uma vantagem 

competitiva em relação a seus concorrentes. A empresa poluidora tende a 

perder competitividade em relação a custos, devido a taxações e paradas de 

produção a ela impostas pelas agências de controle ambiental. 

 A aproximação entre ecologia e economia é irreversível. As empresas 

vêm percebendo que é mais barato fazer “certo” minimizando a produção de 

resíduos, do que “consertar” depois, através de processos de tratamento 

complexos e a custos insuportáveis. 

 Em resposta a todos esses desafios, várias Organizações identificaram, 

nas questões ambientais, um dos importantes fatores críticos de sucesso para 

a continuidade da aceitação dos seus produtos nos mercados interno e 

externo, especialmente se consideradas as leis e normas já em vigor nos 

países desenvolvidos, que tendem a dirigir parte das atenções para a 

qualidade ambiental das matérias-primas e produtos fornecidos pelos países 

do Terceiro Mundo, e que constituem hoje agentes de pressão sobre 

fornecimento e governos. 

 Os Sistemas de Gestão Ambiental estão sendo desenvolvidos na 

Europa e nos Estados Unidos desde a década de 80, quando grandes 

acidentes, como Bhopal, na Índia, e o Exxon Valdez, geraram impactos 

ambientais de grandes proporções. 

 Considerando as possíveis mudanças geradas nas empresas que 

implantaram e mantiveram um Sistema de Gestão Ambiental em conformidade 

com a ISO 14001, podemos considerar que essas organizações tornaram-se 

mais competitivas, pois:  

s Terão os seus custos reduzidos, graças à economia de recursos naturais e à 

minimização da geração de resíduos, que devem receber algum tipo de 

tratamento e disposição; 
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s Terão possibilidades de atingir mercados restritos; 

s Verão diminuídas as probabilidades de processos de responsabilidade civil; 

s Obterão, com mais facilidade, recursos dos órgãos de desenvolvimento; 

s Poderão exercer controle sobre os seus impactos ambientais significativos; 

s No mínimo, estarão atendendo às regulamentações municipais, estaduais e 

federais. 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 

 O estabelecimento e implementação da Política Ambiental de uma 

organização apesar de definida e aprovada pela alta administração, deve: 

– Ter a sua disseminação planejada e o seu entendimento verificado. 

– Ser revisada quando necessário. 

 

POLÍTICA AMBIENTAL — Indústria Têxtil — 

s Atender a todos os requisitos legais e normativos, federais, estaduais e 

municipais. 

s Atender às normas internacionais de mercado e acordos entre partes. 

s Buscar o comprometimento dos fornecedores, clientes e prestadores de 

serviços com esta Política. 

s Utilizar os recursos naturais de forma racional e sustentável.. 
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s Minimizar, o máximo possível, a produção de resíduos, reutilizá-los e reciclá-

los quando pertinente. 

s Acompanhar o desenvolvimento tecnológico visando garantir o retorno 

econômico do empreendimento, proteger o meio ambiente, e oferecer 

produtos competitivos dentro do mercado consumidor. 

s Desenvolver programas e ações que visem à preservação do meio ambiente 

e da qualidade de vida, junto às comunidades locais, entidades 

governamentais e não governamentais de forma pró-ativa. 

s Capacitar, valorizar, educar e conscientizar os funcionários na busca da 

melhoria contínua do desempenho dos Sistemas de Gestão da Qualidade, 

do Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. 

s Atualização e publicação anual de objetivos e metas. 

s Firmar o compromisso de todos os funcionários para o cumprimento dessa 

Política. 
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Questionário Para Diagnóstico da Percepção Ambiental da Empresa  (Avaliação 

Ambiental Inicial) 
Requisitos Legais 

Negativo 1 2 3 
Toda a alta administração da empresa acredita que o 
desenvolvimento de um SGA que atenda aos padrões nacionais e 
internacionais é prioritário?     

Política Ambiental 
Negativo 1 2 3 A Política Ambiental da empresa está claramente definida, 

documentada e divulgada para todos os funcionários?     
Política Ambiental 

Negativo 1 2 3 A Política Ambiental expressa o compromisso com a melhoria 
contínua do desempenho ambiental?     

Aspectos Ambientais 
Negativo 1 2 3 A empresa já identificou suas atividades causadoras de impactos 

ambientais adversos ao meio ambiente?     
Requisitos Legais 

Negativo 1 2 3 
Todos os requisitos legais estão documentados, são periodicamente 
atualizados, divulgados por toda a empresa e incorporados às 
práticas operacionais?     

Objetivos e Metas 
Negativo 1 2 3 

A empresa já estabeleceu e divulgou seus objetivos e metas 
ambientais para os próximos anos baseados na sua política e nos 
seus aspectos ambientais considerados críticos?     

Gerenciamento Ambiental  
Negativo 1 2 3 Existem programas de gerenciamento ambiental desenvolvidos, 

documentados e aprovados para todos os objetivos e metas?     
Gerenciamento Ambiental 

Negativo 1 2 3 
As responsabilidades, cronogramas e recursos  financeiros 
necessários para atingir objetivos e metas foram designadas e são 
claramente entendidas por todos os níveis da empresa?     

Novos Projetos 
Negativo 1 2 3 O processo de aprovação de novos projetos inclui a avaliação da 

adequação do seu escopo à Política Ambiental da empresa?     
Novos Projetos 

Negativo 1 2 3 Os recursos financeiros do Projeto são definidos anteriormente  
visando à adequação ambiental do empreendimento?     

Gestão da Qualidade do Ar 
Negativo 1 2 3 A empresa possui Programa de Gestão da Qualidade do ar com 

instrumentos de monitoramento em toda a sua área de influência?     
Gestão da Qualidade do Ar 

Negativo 1 2 3 A empresa monitora periodicamente seus efluentes líquidos e o corpo 
receptor?     

Gestão da Qualidade da Água 
Negativo 1 2 3 Os efluentes líquidos monitorados e o corpo receptor apresentam 

resultados compatíveis com os padrões legais?     
Gestão Consumo Água e Energia 
Negativo 1 2 3 A empresa possui algum sistema de racionalização do consumo de 

água e de energia?     
Gestão de Resíduos Sólidos 

Negativo 1 2 3 É meta da empresa reduzir continuamente a geração de resíduos 
sólidos, reutilizá-los e/ou reciclá-los?     

Gestão de Resíduos Sólidos 
Negativo 1 2 3 A empresa possui um inventário atualizado de todos os seus resíduos 

para destiná-los adequadamente ou comercializá-los?     
Gestão de Produtos Perigosos 

Negativo 1 2 3 
A empresa investe em tecnologias visando diminuir a quantidade de 
produtos perigosos e tóxicos utilizados nos seus processos 
produtivos?     

Gestão de Produtos Perigosos 
Negativo 1 2 3 

O manuseio, armazenamento, disposição final e transporte de 
produtos perigosos ocorrem em conformidade com os requisitos 
legais específicos?     
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Alocação de Recursos 
Negativo 1 2 3 

A empresa vem alocando periodicamente recursos financeiros e 
humanos para investir na melhoria do desempenho ambiental de 
forma Pró-ativa?     

Responsabilidades 
Negativo 1 2 3 Na avaliação de desempenho de seus funcionários, a empresa inclui 

requisitos de qualidade ambiental?     
Responsabilidades 

Negativo 1 2 3 A empresa atribui responsabilidades ambientais aos seus 
fornecedores e prestadores de serviços?     

Comunicação Interna 
Negativo 1 2 3 A Política, os objetivos e metas ambientais e os novos projetos da 

empresa são conhecidos por dos os funcionários e acionistas?     
Comunicação Externa 

Negativo 1 2 3 
As questões ambientais da empresa são comunicadas à comunidade, 
clientes, fornecedores, prestadores de serviço, entidades 
governamentais e não governamentais?     

Comunicação Externa 
Negativo 1 2 3 A empresa possui algum Projeto voltado à preservação ambiental e à 

sensibilização da comunidade e de seus funcionários?     
Não conformidades 

Negativo 1 2 3 
A empresa possui um sistema de documentação, registro ou cadastro 
resultante da investigação de acidentes anteriores envolvendo não  
conformidades?     

Não conformidades 
Negativo 1 2 3 Todos os funcionários conhecem os principais aspectos e impactos 

ambientais da empresa e as propostas de mitigação?     
Controle Operacional 

Negativo 1 2 3 
Todos os processos e atividades caracterizados como 
ambientalmente críticos na empresa possuem procedimentos e 
instruções de trabalho específicas?     

Ações de Emergência 
Negativo 1 2 3 O plano de ação de emergência existente na empresa abrange ações 

para prevenir e minimizar os impactos ambientais adversos?     
Ações de Emergência 

Negativo 1 2 3 
A empresa possui estrutura de apoio à comunidade nos casos 
ambientais de emergência. Ex.: incêndios florestais, contaminação de 
pessoas e animais, etc.)?     

Ações de Emergência 
Negativo 1 2 3 Os empregados são periodicamente treinados e equipados para agir 

frente às situações de emergência?     
Monitoramentos 

Negativo 1 2 3 
A empresa realiza medições e monitoramentos periódicos do seu 
desempenho ambiental e implementa ações preventivas e corretivas 
necessárias à melhoria ambiental contínua?     

Políticas Públicas 
Negativo 1 2 3 A empresa se preocupa na implementação de políticas públicas para 

ambientalmente corretas o seu setor?     
Fornecedores 

Negativo 1 2 3 Na escolha dos seus fornecedores, a empresa considera o 
desempenho ambiental? 

    
Fornecedores 

Negativo 1 2 3 A empresa se considera co-responsável pelas não conformidades e 
impactos ambientais negativos de seus fornecedores?     

Fornecedores 
Negativo 1 2 3 A empresa estende seus treinamentos e material informativo na área 

ambiental a seus fornecedores, se solicitada?     
Clientes 

Negativo 1 2 3 Os clientes conhecem o desempenho ambiental da empresa e a 
origem dos produtos?     

Órgão Ambiental 
Negativo 1 2 3 A empresa procura facilitar as atividades do órgão ambiental e 

participar da discussão de propostas para o setor?     
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Organizações Não governamentais 
Negativo 1 2 3 A empresa é parceira e apoia atividades e projetos na defesa do meio 

ambiente?     
Melhoria Contínua 

Negativo 1 2 3 
A empresa revisa periodicamente sua política, objetivos e metas 
ambientais, a partir dos resultados dos monitoramentos e das 
avaliações ambientais?     
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REQUISITOS LEGAIS E OUTROS 

 

Legislação Federal 

– Constituição da República – Título VIII – DA ORDEM SOCIAL – Capítulo VI – 

DO MEIO AMBIENTE. 

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

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

presentes e futuras gerações. 

§ Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe-se ao Poder Público: 

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 

e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; 

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam animais à crueldade; 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente das obrigações de reparar os danos 

causados; 

– Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Dispões sobre a Política Nacional 

de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá 

outras providências. 
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– Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Dispões sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências. 

– Decreto n.º 99.274, de 6 de junho de 1990 – Regulamenta a lei n.º 6.902, de 

27 de abril de 1981, e a lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispões, 

respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá 

outras provid6encias. 

– Resolução Conama n.º 21, de 23 de janeiro de 1986 – Estabelece critérios 

básicos e diretrizes gerais para o RJMA. 

– Resolução Conama n.º 5, de 15 de junho de 1989 – Institui o Programa 

Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR. 

– Resolução Conama n.º 1, de 8 de março de 1990 – Estabelece padrões, 

critérios e diretrizes para emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer 

atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive a de 

propaganda política. 

– Resolução Conama n.º 3, de 18 de junho de 1990 – Estabelece padrões de 

qualdiade do ar, métodos de qualidade do ar, métodos de amostragem e 

análise dos poluentes atmosféricos. 

– Resolução Conama n.º 8, de 6 de dezembro de 1990 – Estabelece limites 

máximos de emissão previstos no PRONAR. 

– Resolução Conama n.º 2, de 18 de abril de 1006 – Dispõe sobre 

compensação de danos ambientais causados por empreendimentos de 

relevante impacto ambiental. 

– Resolução Conama n.º 237, de 19 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre os 

procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental. 
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Legislação Estadual – Estado de Minas Gerais 

– Constituição do Estado de Minas Gerais – Título III DO ESTADO – Capítulo I 

– DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – SEÇÃO II – DA COMPETÊNCIA DO 

ESTADO 

•  Art. 10 – Compete ao Estado: 

XV – legislar privativamente nas matérias de sua competência (V, XI, XII) e, 

concorrentemente, com a União, sobre: 

e) produção e consumo; 

f) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos 

h) responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico; 

•  Art. 11 – É competência do Estado, comum à União e ao Município: 

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas. 

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e 

de exploração de recursos hídricos e minerais em seu território; 

Título IV – DA SOCIEDADE – Capítulo I – DA ORDEM SOCIAL – Seção VI – 

DO MEIO AMBIENTE. 

Art. 214 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum ao povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado 

e à coletividade é imposto o dever de defend6e-lo e conservá-lo para as 

gerações presentes e futuras. 

§1º - Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, 

incumbe ao Estado, entre outras atribuições: 
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III – prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas 

de degradação ambiental; 

IV – exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de controle e 

política ambiental, para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades, 

construção ou reforma de instalação capazes de causar, sob qualquer forma, 

degradação do meio ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais, 

preservado o sigilo industrial; 

VII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que importem riscos para a vida, o meio ambiente, bem 

como o transporte e o armazenamento dessas substâncias em seu território; 

IX – estabelecer, através de órgão colegiado, com participação da sociedade 

civil, normas regulamentares e técnicas, padrões e demais medidas de caráter 

operacional, para proteção do meio ambiente e controle da utilização de 

recursos naturais; 

§2º - O licenciamento de que trata o inciso IV do parágrafo anterior dependerá, 

nos casos de atividade ou obra potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, de estudo prévio de impacto ambiental, a que 

se dará publicidade. 

§4º - Quem explorar recurso ambiental fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, na forma da lei. 

§5º - A conduta e a atividade consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 

o infrator, pessoa física ou jurídica, a sanções administrativas, sem prejuízo 

das obrigações de reparar o dano e das cominações penais cabíveis. 

– LEI n.º 7.772, de 8 de setembro de 1980 – Dispões sobre a proteção, 

conservação e melhoria do meio ambiente. 

– Decreto n.º 24.855, de 8 de agosto de 1985 – Dispõe sobre a inscrição, em 

Dívida Ativa, de multa aplicada pela Comissão de Política Ambiental – 

Copam, e dá outras providências. 
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– Decreto n.º 39.424, de 5 de fevereiro de 1998 – Altera e consolida o Decro 

n.º 21.228, de 10 de março de 1981, que regulamenta a Lei n.º 7.772, de 08 

de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria 

do meio ambiente no Estado de Minas Gerais. 

– Deliberação Normativa COPAM n.º 1, de 26 de maio de 1981 – Fixa normas 

e padrões para a qualidade do ar. 

– Deliberação Normativa COPAM n.º 10, de 16 de dezembro de 1986 – 

Estabelece normas e padrões para a qualidade das águas, lançamento de 

efluentes nas coleções de águas, e dá outras providências. 

– Deliberação Nomativa COPAM n.º 11, de 16 de dezembro de 1986 – 

Estabelece normas e padrões para emissões de efluentes na atmosfera, e 

dá outras providências. 

– Resolução COPAM n.º 1, de 5 de outubro de 1992 – Estabelece normas par 

ao licenciamento ambiental, tendo em vista o Decreto Estadual n.º 32.566, 

de 04 de março de 1991. 

– Deliberação Normativa COPAM n.º 13, de 24 de outubro de 1995 – Dispõe 

sobre a publicidade do pedido, da concessão e da renovação de licenças 

ambientais. 

– Deliberação Normativa COPAM n.º 17, de 17 de dezembro de 1996 – 

Dispõe sobre o prazo de validade de licenças ambientais, sua revalidação e 

dá outras providências. 

– Deliberação Normativa COPAM n.º 27, de 9 de setembro de 1998 – Dispõe 

sobre a gradação das multas previstas no art. 21, do Decreto n.º 39.424, de 

05 de fevereiro de 1998, de acordo com o porte do empreendimento e com 

as respectivas circunstâncias atenuantes ou agravantes. 
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FLUXOGRAMA DO PROCESSO INDUSTRIAL 

 

1 –  

 

2 –  

 

3 –  

 

4 –  

 

5 –  

 

6 – 

 

7 – 

 

8 – 

 

9 – 

FIAÇÃO 

PREPARAÇÃO À 
TECELAGEM 

ENGOMAGEM 

TECELAGEM 

NAVALHAGEM 

ESCOVAGEM 

MERCERIZAÇÃO 

DESENGOMAGEM 

CHAMUSCAGEM 

PRÉ-ABERTURA HOMOGENEIZAÇÃO 

ESPULAÇÃO URDINAGEM 
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10 – 

 

11 –  

 

12 –  

 

13 –  

 

14 – 

 

15 – 

 

16 – 

 

17 – 

 

18 –  

 

 

LAVAGEM 1 

COZIMENTO 

LAVAGEM 2 

OXIDAÇÃO 

TERCEIRIZAÇÃO 

SECAGEM 

ESTAMPARIA 

HIDROEXTRAÇÃO 

ACABAMENTO 
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS INDUSTRIAIS 

ALGODÃO — TECIDO ACABADO 

 

 Entradas       Saídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIAÇÃO:  O algodão, recebido em fardos, é pré-aberto e homogeneizado e 

transformado em fios que são transportados para as conicaleiras para o 

enrolamento. 

ENGOMAGEM: Consiste na aplicação de película de goma de amido nos fios 

enrolados, conferindo-lhe a resistência ideal para o tecimento. 

TECELAGEM: Etapa puramente mecânica onde ocorre o entrelaçamento dos 

fios, usa-se como matéria-prima básica o rolo de fios engomado e a bobina de 

trama e tem-se como produto final o tecido cru. 

Mão-de-obra 
Energia 
Produtos 
Químicos 
 
Água 
 
Algodão 

Efluentes 
atmosféricos 
Resíduos 
sólidos 
Tecido 
Acabado 
 
Efluentes 
líquidos 

Estação de 
Tratamento de 

Efluentes Líquidos 
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NAVALHAGEM: Tem como objetivo cortar os pêlos nus e outras imperfeições 

existentes na superfície dos tecidos. 

ESCOVAGEM E CHAMUSCAGEM: A escovagem tem por finalidade retirar 

poeiras e fibras soltas e ao mesmo tempo, levantá-las para serem queimadas 

pela chamuscagem através da combustão direta de gás. 

DESENGOMAGEM: Após ser chamuscado, o tecido de algodão cru é 

impregnado de enzimas auto-destrutíveis para a remoção do amido. 

MERCERIZAÇÃO: É um processo físico-químico que tem por finalidade 

conferir ao algodão propriedades de maior rendimento, resistência, brilho e 

absorção de tinta. 

COZIMENTO: O tecido é purgado para limpar as fibras de algodão e conferir 

hidrofilidade. 

LAVAGEM 1: Remove a solução proveniente do cozimento. 

OXIDAÇÃO: O tecido é impregnado com solução alvejante para 

branqueamento. 

LAVAGEM 2: Remove os resíduos da solução alvejante. 

SECAGEM: Tem por objetivo secar o tecido. 

TINGIMENTO: No tratamento o objetivo é reproduzir a tonalidade deseja 

uniformemente no material têxtil. O material permanece na solução do corante 

até que a tonalidade de corante empregada na fibra. 

HIDROEXTRAÇÃO: Lavagem para retirada de excesso de corante. 
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ESTAMPARIA: Técnica de impressão de tecido que consiste em se aplicar 

uma pasta corante ou pigmento em áreas específicas do tecido de modo a 

formar desenhos. 

ACABAMENTO: Tem por objetivo proporcionar ao material têxtil as 

características finais: encorpamento, maior brilho, melhor toque, pré-

encolhimento próprios para o mercado consumidor. 
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AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 Os ”Impactos Ambientais” do empreendimento, em seus diversos 

processos industriais e de apoio à produção, confrontados com os “Aspectos  

Ambientais” deram origem aos quadros de avaliação seguintes, nos quais 

serão explicitados os aspectos, impactos e seus atributos. 

 Os atributos adotados são: 

– Situação 

– Natureza: Adversa (A) / Benéfica (B) 

– Duração (D): Curta (1) / Média (2) / Longo Prazo (3) 

– Probabilidade de Carência / Freqüência (F): Improvável (1) / Média 

Probabilidade (2) / Provável (3) 

– Severidade do Impacto (S): Pequena (1) / Média (2) / Alta (3) 

– Significância do Impacto (D + F + S): ≤ 3 = baixa / > 3 e ≤  6 = Média / ≥ 6 = 

Alta 
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IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E SEUS RESPECTIVOS GRAUS DE SIGNIFICÂNCIA – 
INDÚSTRIA TÊXTIL – 

Atividades Aspectos Ambientais Impactos 
Ambientais 
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 d
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(D
 +

 F
 +

 
S)

 Setor 
Responsável 

Recebimento da matéria-
prima 

Geração de Resíduos 
sólidos (Caixas, 
plásticos, etc.) 

Poluição do Solo N A 1 1 1 
3  

Não 
significativo 

Depósito 

Geração de Resíduos 
sólidos (fibras mortas, 

impurezas) 
Poluição do Solo N A 1 1 1 

3 
Não 

significativo 
Fiação 

Fiação 

Consumo de Energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6 
Média 

Significativo 
Fiação 

Engomagem 
Efluente Líquido (água 
residuária / lavagem de 
pisos e equipamentos) 

Poluição hídrica 
(Comprometimento 

da qualidade do 
manancial) 

N A 2 3 3 
8 

Alta  
Significância 

Lavagem 

Engomagem Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6 
Média 

Significância 
Lavagem 

Resíduos sólidos (pêlos) Poluição do solo N A 1 1 1 
3 

Não 
significativa 

Acabamento 

Navalhagem 

Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6  
Média 

Significância 
Acabamento 

Efluentes Atmosférico 
(gases) 

Poluição 
Atmosférica N A 1 1 1 

3 
Não 

Significativo 
Acabamento 

Chamuscagem 

Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6 
Média 

Significância 
Acabamento 
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Atividades Aspectos Ambientais Impactos 
Ambientais 
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 Setor 
Responsável 

Efluentes líquidos 
(gerados na lavagem de 
equipamentos e pisos) 

Poluição hídrica N A 2 3 3 
8 

Alta 
Significância 

Lavagem 

Desengomagem 

Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6 
Média 

Significância 
lavagem 

Geração de efluentes 
líquidos Poluição hídrica N A 2 3 3 

8  
Alta 

Significância 
Lavagem 

Merceirização 

Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6 
Média 

Significância 
lavagem 

Efluente líquido  Poluição hídrica N A 2 2 2 
6 

Média 
Significância 

Lavagem 

Cozimento 

Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6 
Média 

Significância 
lavagem 

Lavagem 1 Efluente líquido Poluição hídrica N A 2 3 3 
8 

Alta 
Significância 

Lavagem 

Efluente líquido Poluição Hídrica N A 2 3 3 
8 

Alta 
Significância 

Lavagem 

Oxidação 

Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6 
Média 

Significância 
Lavagem 

Lavagem 2 Efluente líquido Poluição hídrica N A 2 3 3 
8  

Alta 
Significância 

Lavagem 
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Atividades Aspectos Ambientais Impactos 
Ambientais 
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 d
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 Setor 
Responsável 

Efluente líquido Poluição hídrica N A 2 3 3 
8  

Alta 
Significância 

Lavagem 

Secagem 

Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6 
Média 

Significância 
Lavagem 

Geração de Efluente 
Líquido Poluição Hídrica N A 2 3 3 

8  
Alta 

Significância 
Tingimento 

Tingimento 

Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6 
Média 

Significância 
lavagem 

Geração de Efluente 
Líquido Poluição Hídrica N A 2 3 3 

8 
Alta 

Significância 
Tingimento 

Hidroextração 

Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6 
Média 

Significância 
lavagem 

Geração de Efluente 
Líquido Poluição Hídrica N A 2 3 3 

8 
Alta 

Significância 
Tingimento 

Estamparia 

Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 2 2 2 

6 
Média 

Significância 
Lavagem 

Geração de Resíduos 
Sólidos Poluição Hídrica N A 1 1 1 

8 
Alta 

Significância 
Administração 

Escritórios 

Consumo de energia Esgotamento de 
recurso natural N A 1 1 1 

3 
Baixa 

Significância 
Administração 
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Atividades Aspectos Ambientais Impactos 
Ambientais 
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 d
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 Setor 
Responsável 

Efluentes Atmosf’éricos Poluição 
Atmosféricas N A 2 3 3 

8  
Alta 

Significância 
Caldeira 

Efluentes Líquidos Poluição Hídrica N A 1 1 1 
3 

Baixa 
Significância 

Caldeira Caldeiras  

Geração de energia 
para o processo 

Esgotamento de 
Recursos Naturais N A  2 2 2 

6  
Média 

Significância 
Caldeira 

 
Área de Lazer e área 

verde 
 

Geração de Resíduos 
Sólidos Poluição do Solo N A  1 1 1 

3 
Baixa 

Significância 
Administração 

Resíduos Sólidos (lôdo) Poluição do Solo N A 1 2 1 
4 

Média 
Significância 

ETE  
 

Estação de Tratamento 
de Efluentes Líquidos Consumo de Energia Esgotamento de 

recursos naturais N A 2 2 2 
6 

Média 
Significância 

ETE 

Resíduos sólidos Poluição do solo N A 1 1 3 
5 

Média 
Significância 

Administração 

Efluentes Líquidos Poluição Hídrica N A 1 1 3 
5 

Média 
Significância 

Administração Cozinha / Restaurante 

Consumo de Energia Esgotamento de 
recursos naturais N A 1 1 1 

3 
Baixa 

Significância 
Administração 

Esgotamento Sanitário Efluentes Líquidos Poluição Hídrica N A 1 1 2 
4 

Média 
Significância 

Administração 
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Atividades Aspectos Ambientais Impactos 
Ambientais 
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 Setor 
Responsável 

Efluentes Líquidos Poluição Hídrica N A 2 3 3 
8 

Alta 
Significância 

Acabamento 

Resíduos Líquidos Poluição do Solo N A 1 2 1 
4  

Média 
Significância 

Acabamento Acabamento 

Consumo de Energia Esgotamento de 
recursos naturais N A 2 2 2 

6 
Média 

Significância 
Acabamento 

Efluentes Líquidos Poluição Hídrica N A 2 1 3 
6 

Média 
Significância 

Laboratório 

Laboratório 

Resíduos Sólidos Poluição do Solo N A 1 1 1 
3 

Baixa 
Significância 

Laboratório 

Produção de tecidos Geração de emprego Melhoria 
sócio/econômica N B 3 2 2 

7 
Alta 

Significância 
 

Produção de Tecidos Dinamização da 
economia 

Melhoria 
sócio/econômica  N B 3 3 3 

9 
Alta 

Significância 
 

 

 



 26 

SIGNIFICÂNCIA DOS IMPACTOS – INDÚSTRIA TÊXTIL –  

TIPOLOGIA DO 
IMPACTO ONDE É GERADO SIGNIFICÂNCIA 

Poluição Hídrica 
Engomagem  
(Setor de Lavagem) 

Alta significância (negativo) 

Poluição Hídrica 
Desengomagem 
(Setor de Lavagem) 

Alta significância (negativo) 

Poluição Hídrica 
Merceirização 
(Setor de Lavagem) 

Alta significância (negativo) 

Poluição Hídrica 
Cozimento 
(Setor de Lavagem) 

Alta significância (negativo) 

Poluição Hídrica 
Lavagem 1 
(Setor de Lavagem) 

Alta significância (negativo) 

Poluição Hídrica 
Oxidação 
(Setor de Lavagem) 

Alta significância (negativo) 

Poluição Hídrica 
Lavagem 2 
(Setor de Lavagem) 

Alta significância (negativo) 

Poluição Hídrica 
Secagem 
(Setor de Lavagem) 

Alta significância (negativo) 

Poluição Hídrica Tingimento Alta significância (negativo) 

Poluição Hídrica 
Hidroextração 
(Setor de Lavagem) 

Alta significância (negativo) 

Poluição Hídrica 
Estamparia 
(Setor de Tingimento 

Alta significância (negativo) 

Poluição Atmosférica Caldeiras Alta significância (negativo) 
Geração de empregos Entorno da fábrica Alta significância (positivo) 
Dinamização da economia Entorno da fábrica Alta significância (positivo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Fiação Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Engomagem  
(Setor de Lavagem) 

Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural  associado ao 
consumo de energia 

Navalhagem  
(Setor de Lavagem) 

Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Chamuscagem 
(Setor de Lavagem) 

Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 
 

Desengomagem 
(Setor de Lavagem) 

Média significância (negativo) 
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TIPOLOGIA DO 
IMPACTO ONDE É GERADO SIGNIFICÂNCIA 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Merceirização 
(Setor de Lavagem) 

Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Cozimento 
(Setor de Lavagem) 

Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Oxidação 
(Setor de Lavagem) 

Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Secagem 
(Setor de Lavagem) 

Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Tingimento 
(Setor de Tingimento) 

Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Hidroextração 
(Setor de Lavagem) 

Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Estamparia 
(Setor de Tingimento) 

Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Caldeiras Média significância (negativo) 

Poluição do solo 
Estação de tratamento de 
esgoto (ETE) e aterro 
industrial 

Média significância (negativo) 

Poluição do solo 
Cozinha / Restaurante 
(Setor Administrativo) 

Média significância (negativo) 

Poluição Hídrica Esgotamento Sanitário Média significância (negativo) 

Poluição do solo 
Acabamento  
(Setor de Acabamento) 

Média significância (negativo) 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Acabamento Média significância (negativo) 

Poluição hídrica Laboratório Média significância (negativo) 

Poluição do solo Depósito Não significativo 
Poluição do solo Fiação Não significativo 

Poluição do solo 
Navalhagem 
Setor de Acabamento) 

Não significativo 

Poluição Atmosférica 
Chamuscagem 
(Setor de acabamento) 

Não significativo 

Poluição do solo 
Escritórios 
(Administração) 
 

Não significativo 
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TIPOLOGIA DO 
IMPACTO ONDE É GERADO SIGNIFICÂNCIA 

Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Escritórios 
(Administração) 

Não significativo 

Poluição Hídrica Caldeira Não significativo 
Poluição do Solo Área de Lazer / Área verde Não significativo 
Esgotamento de recurso 
natural associado ao consumo 
de energia 

Cozinha / Restaurante 
(Setor Administrativo) 

Não significativo 

Poluição do solo Laboratório Não significativo 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA  

N.º  

Aspecto Ambiental: Geração de efluente líquido 

Atividade: Merceirização 

Setor Responsável: Lavagem 

Referência: 

Licenças / legislação: 

Políticas e compromissos internos: 

Objetivos e metas: 

Partes interessadas: 

Medição atual: 
Técnica medida: 

Instrumentos: 

Responsável: 
 
Revisão / Data: 

Resultado do Impacto 
q Não significante 
q Significância média 
q Significância alta 



 30 

OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS PARA 2000  

u Redução do consumo de água industrial 

 Responsável: Comissão Interna de Conservação de Energia 

 Meta: média 3% menor para o próximo ano 

 

u Redução do consumo de óleo combustível 

 Responsável: Comissão Interna de Conservação de Energia 

 Meta: Média em 2000 igual ou menos que XX Kg/Tsa 

 

u Implantar sistema de proteção contra lançamento de óleos e graxas 

 Responsável: Área de Engenharia (Unidade Industrial) 

 Meta: Sistema implantado até dezembro de 2000 

 

u Redução das emissões atmosféricas das caldeiras 

 Responsável: Área de Engenharia (Unidade Industrial) 

 Meta: Reduzir, em 2000, 10% do total de emissões 

 

u Redução do consumo de água industrial 

 Responsável: Comissão Interna de Conservação de Energia 

 Meta: Promover até dezembro de 2000 80% de reutilização da água utilizada 

nos processos. 

 

u Redução da utilização de produtos químicos perigosos  

 Responsável: Área de Engenharia química 

 Meta: Substituição, dentro de 3 anos, dos corantes químicos por produtos 

biodegradáveis. 

 

u Redução dos acidentes industriais envolvendo produtos químicos 

 Responsável: Área de Saúde e Segurança do Trabalho 

 Meta: Reduzir 100% dos acidentes dentro da empresa até dezembro de 

2001 
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u Aumento da vida útil do aterro industrial 

 Responsável: Área de qualidade e Meio Ambiente 

 Meta: Expectativa de vida útil 200% maior em 2003 em relação à média de 

1989 

 

u Aumento da eficiência da Estação de Tratamento de Efluentes – ETE  

 Responsável: Área de qualidade e Meio Ambiente 

 Meta: Aumentar em 80% a eficiência em 2003 em relação à média de 1999 

 

u Redução da utilização de embalagens plásticas 

 Responsável: Área de qualidade e Meio Ambiente 

 Meta: Utilizar, até final de 2001, apenas embalagens de papel e madeira 

 

u Monitorar o lençol freático e o manancial de água utilizado na captação e na 

descarga da água utilizada nos processos. 

 Responsável: Área de Qualidade e Meio Ambiente 

 Meta: Instalar equipamentos de monitoramento e realizar análises trimestrais 

em todos os pontos relevantes (de acordo com estudo) até final de 2000. 

 

u Implementar e mapear o Ambiente Normativo da empresa. 

 Responsável: Assessoria Jurídica 

 Meta: Ter até final de 2000 todo o Ambiente Normativo informatizado e 

atualizado periodicamente 

 

u Implementar projeto de Educação Ambiental interno e externo 

 Responsável: Área de Comunicação, de Qualidade e Meio Ambiente  

 Meta: Ter até julho de 2001 o Centro de Educação Ambiental da empresa 

em funcionamento 
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u Capacitar os funcionários em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio 

Ambiente  

 Responsável: Área de Comunicação, Saúde e Segurança e de Qualidade e 

Meio Ambiente 

 Meta: Ter até dezembro de 2001 todos os funcionários capacitados 

 

u Projetar novos produtos para minimizar seus impactos ambientais na 

produção, uso e descarte 

 Responsável: Área de desenvolvimento e engenharia 

 Meta: Aumentar em 20% da durabilidade dos produtos até dezembro de 

2001. Diminuir o tempo de degradação dos tecidos em 10% nos aterros, 

desenvolvendo produtos mais facilmente degradáveis, até final de dezembro 

de 2002. 
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PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL Número: 
Data: 
Revisão: 

Compromisso da Política Ambiental: Utilizar os recursos naturais de forma racional e sustentável 
Diretor Responsável: Arthur Campos (Comissão Interna de Conservação de Energia) Área de Engenharia (Unidade Industrial) 

Objetivo Meta Projetos Indicador de 
Desempenho 

Gerente 
Responsável % Recurso 

Redução do consumo 
de óleo combustível 

Média em 2000 igual 
ou menor que XX 
kg/Tsa 

Regulagem das 
Caldeiras 

Consumo quinzenal 
de óleo combustível Francisco Barbosa 25% 
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COMUNICAÇÃO 

 

Níveis de treinamento requeridos na empresa – Indústria Têxtil – 

Tipo de Treinamento Público Alvo Propósito 

Conscientização quanto 
à importância estratégica 

do SGA 
Diretores e Gerentes 

Obter o compromisso e 
alinhamento da Política 

Ambiental 

Conscientização 
ambiental para toda a 

organização 

Todos os funcionários / 
familiares e Comunidade 

de entorno 

Obter compromissos com 
a Política Ambiental, 
objetivos e metas e 
responsabilidade 

individual 

Desenvolvimento de 
novas habilidades 

Empregados com 
responsabilidades 

ambientais 

Melhorar a performance 
em áreas específicas 

Conhecimento / 
cumprimento das leis e 

regulamentos 

Empregados cujas ações 
afetem o cumprimento da 

legislação 

Assegurar que as 
legislações e os 

regulamentos internos 
sejam cumpridos 
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Obter o comprometimento da Alta Administração 

Planejar e Organizar Seminário para a Alta Administração (Diretores e 
Gerentes) 

• Garantir que os membros da Altar Organização tiveram acesso aos 
resultados do Questionário de Percepção Ambiental 

• SGA: O que é? 

• Qual a situação ambiental da empresa? 

• Quais as metodologias a serem aplicadas para implementar o SGA na 
empresa? 

• Quais os principais problemas e as alternativas propostas? 

• Quais as vantagens? 

 

Obter o comprometimento 

• Designar equipe de apoio ao Projeto de Implantação do SGA e aptovação de 

recursos 

 

Divulgar o comunicado para toda a empresa. 
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CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TODA A ORGANIZAÇÃO 

 

Comunicação Interna: Campanha de Sensibilização 

1. Palestras: 

– Como e por que implantar o SGA no nosso negócio? 

– Por que adotaremos esta Política Ambiental e adotamos estes Objetivos 

e Metas visando cumprir essa Política? 

– Quais são os aspectos e impactos ambientais do nosso negócio? 

– Por que é importante para nós reduzir e mitigar os impactos ambientais 

negativos do nosso negócio? 

2. Carta do Presidente 

– Peça de comunicação nominal a cada empregado, com o objetivo de 

demonstrar aos funcionários que a empresa apoia, está empenhada e 

comprometida com a implantação do SGA e a Certificação. 

3. Slogan 

– Para melhor envolvimento da proposta do SGA, se fará um concurso 

para escolha do slogan de toda a campanha. 

4. Cartilha 

– Na Cartilha será abordado o que é o SGA e a ISO 14.001, em linguagem 

simples. Explicará a sua importância para a empresa e para os que 

trabalham nela. 
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5. Out-door 

– Com a Política Ambiental da empresa  

– Com os objetivos e metas fixados nos diversos setores 

– Com frases que promovam o SGA e a participação de todos. 

– Com os resultados obtidos. 

– Com as revisões da Política, dos Objetivos e Metas. 

6. Bottons 

– Com o slogan da Campanha para ser usado na roupa de trabalho. 

Contribui para chamar a atenção e lembrar o compromisso de cada um 

com a implementação do SGA. 

7. Camisetas 

– Coleção de camisetas SGA será criada e distribuída para funcionários e 

familiares. 

8. Mascote SGA 

– A figura do gestor será transformada em mascote. 

9. Jornada pela Qualidade Ambiental 

– Seminário e debates 

s Cada setor apresentará as dez principais mudanças trazidas pelo 

SGA dentro das Normas ISO 14001. Este material será apresentado 

para os outros setores e em locais estratégicos da empresa. 
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10.  Boletim Interno 

 

Comunicação Externa 

1. Centro de Educação Ambiental – os programas de implantação do SGA, a 

Política, Objetivos e Metas devem ser introduzidos e divulgados dentro dos 

programas já existentes de educação ambiental. 

2. Informativo. 

3. Convite à Organizações Não Governamentais para conhecer o Programa 

de Implementação do SGA da empresa. 
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CONTROLE DE DOCUMENTOS 

SETOR TAREFAS RESULTADOS 

s Definir necessidade de 
procedimentos 

Lista de procedimentos gerais 
da área 

s Verificar a adequação dos 
documentos existentes 

Lista de documentos a adequar 
e a desenvolver 

s Estabelecer planos de ação 
dentro dos setores para 
adequar e desenvolver 
procedimentos 

Tabelas de planejamento geral 
e detalhado. 

s Descrever os procedimentos 
e envolver o executor Minuta dos procedimentos 

s Formatar os procedimentos Documento formatado 

s Aplicar o documento Rotina de padronização 

s Auditar a aplicação do 
documento 

Relatório de não conformidades 
e desvios 

CALDEIRA 

s Revisar documento Documento atualizado 
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