
Meio Ambiente na 
Indústria Vidreira  
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Azul... 

Redonda... 

Finita ! 

A Terra é a única casa que 
nós temos e ela é... 

Sustentabilidade e Estratégia - O estado do mundo 
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Atualmente, se todas as pessoas do planeta tivessem um 
padrão de vida de um norte americano, seriam necessários       
3 1/2 planetas para abastecer a população mundial... 

É necessário repensar nossos hábitos de consumo e nosso 
estilo de vida. 
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Utilização de recursos para atender às necessidades do presente, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras em atender as suas próprias necessidades.  

(Gro Brutland - 1990 / Rio 92) 

Sustentabilidade 
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Sustentabilidade  
Social 

Sustentabilidade 
Econômica 

Sustentabilidade 
Ambiental 

 Vantagem Competitiva 

 Qualidade dos Produtos e 
Serviços 

 Custos 

 Estratégias do Negócio 

 Foco 

 Mercado 

 Resultado 

 Tecnologias Limpas 

 Utilização sustentável dos 
recursos naturais 

 Atendimento à Legislação 

 Gestão de impactos 
ambientais: 
 Efluentes e Resíduos 
 Reciclagem 
 Emissões atmosféricas 

 Assumir Responsabilidade 
Social 

 Compromisso com Recursos 
Humanos 

 Participação e Promoção de 
Projetos de cunho social 

 Suporte no crescimento e 
desenvolvimento da 
comunidade 
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SUPORTE E 
OPERAÇÃO 

(7 - 8) 

AVALIAÇÃO  
DO  

DESEMPENHO 
(9) 

MELHORIA 
(10) 

PLANEJAMENTO 
(6) 

PLAN DO 

Questões  
Internas e  
Externas 

(4.1) 

Necessidades 
e  

expectativas  
das partes  

interessadas 
(4.2) 

Resultados  
Planejados  

do SGA 

ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO (4) 

ESCOPO DO SGA (4.3/4.4) 

DIREÇÃO  
(5) 

CONTROL ACT 

ISO 14.001:2015 
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Proteção do meio ambiente  
(inclusive prevenção da poluição)  

Pensando em melhoria de performance ambiental... 

 Uso das melhores tecnologias disponíveis. 
 Uso sustentável de recursos. 
 Proteção da biodiversidade e ecossistemas. 
 Mudanças climáticas. 
 

 Melhoria contínua do SGA para REALÇAR O DESEMPENHO 
AMBIENTAL. 
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Produção 
Mais Limpa 

É uma estratégia 
Preventiva e 

Contínua 

Para modificar 

Produtos Processos Serviços 

Assegurando 

Melhoria do  
Desempenho 

Ambiental e redução 
dos custos 

Instrumentos 
de Gestão 

Instrumentos 
Regulatórios 

(governo) 

Instrumentos 
Tecnológicos 
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Gera ou não 
um Impacto? 

Gera ou não 
um Impacto? 

+ 
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Aspectos positivos: 
 
Reciclável: O vidro pode ser reciclado infinitamente, sem perda de qualidade ou 
pureza. Uma garrafa de vidro gera outra exatamente igual, independentemente 
do número de vezes que o caco de vidro vai ao forno para ser reciclado. 
  
Retornável: Embalagens de vidro podem ser reaproveitadas diversas vezes, como 
é o caso, por exemplo, das garrafas de cerveja e refrigerantes. 
  
Reutilizável: Embalagens vazias de vidro podem ser utilizadas para armazenar 
qualquer outro alimento ou até mesmo objetos. 
 
Inerte: O vidro não reage quimicamente. Por ser neutro, o produto não sofre 
alteração de sabor, odor, cor ou qualidade. 
 

Fonte: ABIVIDRO 
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Aspectos positivos: 
 
Higiênico:  O vidro é fabricado com elementos naturais, protegendo os produtos 
durante mais tempo e dispensando a utilização de conservantes adicionais, 
atendendo a todos os requisitos exigidos para o acondicionamento de líquidos e 
alimentos para o consumo humano. 

Fonte: ABIVIDRO 
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Aspectos positivos: 
 
 
Redução no consumo de energia elétrica: Com a utilização de janelas / paredes / 
tetos em vidro, reduz-se muito o consumo de energia elétrica utilizada em 
iluminação. 
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Importante: As imagens apresentadas a seguir, são fictícias ou obtidas na Internet, qualquer 
semelhança, com fábricas vidreiras reais é pura coincidência!!! 
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Aspectos que necessitam de atenção: 

Emissões em situações Normais, Anormais e Emergenciais!!! 
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Consumo de Água: 
 
 
 
 
Contaminação da Água: 
 

Segundo a Folha de São Paulo, 88% das empresas já desenvolvem 
alguma forma de medidas para controle e redução do consumo de 
água!!! 

Efluentes em situações Normais, Anormais e Emergenciais!!! 

Descontaminação .... Processo caro!!! 

Aspectos que necessitam de atenção: 
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Geração de resíduos sólidos: 

Resíduos gerados em situações Normais, Anormais e Emergenciais!!! 

Resíduos de varrição e limpeza 

Resíduos de refratários 

Lodo de estação de tratamento de água 

Solo contaminado 

Aspectos que necessitam de atenção: 
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Reduzir 

Reciclar 

Recuperar 

Reutilizar 

Redução das 
quantidades e/ou 

toxidade de 
resíduo gerado. 

Rever 
projeto / 

embalagem. 

Consertar e voltar a 
desempenhar a mesma função. 

Reuso sem a 
necessidade de 

qualquer 
transformação. 

Nova utilização 
através de uma 
transformação 
física / química. 
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Aspectos Ambientais SIGNIFICATIVOS 

Caracterização e priorização dos Aspectos Ambientais     

Identificação dos 
aspectos e 
impactos  

Situações Normais, 
Anormais e 

Emergenciais   

Matriz  de 
Classificação   

Aspecto  
Significati

vo?  

Objetivos, 
metas e 

programas   

Revisão 
Periódica 

Controle 
Operacional    

 Monitoramento 

Não 

Sim 

} 

Ameaças e 
Oportunidades 

Legislação 
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Devido aos inúmeros aspectos e  impactos 

ambientais significativos, que potencialmente 

podem ser gerados pelo seu processo produtivo, a 

Indústria Vidreira seria muito beneficiada com a 

adoção de um modelo de gestão baseado na 

Norma ABNT ISO 14.001:2015! 
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Gerson Balestero  

ASSINAR CONSULTORIA  

Contato:  

www.assinarconsultoria.com.br  

gersonbalestero@assinarconsultoria.com.br  

Fone: 11 973078612  


