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Fotos: 

Stand com resíduos misturados

Stand com resíduos descartados corretamente Treinamento de uma das turmas

Dinâmica de grupo



Q1: Título do projeto ambiental participante: 1ª Semana do Meio Ambiente

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: NETZSCH do Brasil Ind. E Com. Ltda
Nome fantasia: NETZSCH do Brasil Ind. E Com. Ltda
Setor de atuação: Metalmecânico
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 01/07/1973
Número de colaboradores: 612

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Hermann Wegge, 2383
Bairro: Centro
Cidade: Pomerode
Estado: Santa Catarina
CEP: 89107-000
Telefone com DDD: 47 3387 8222

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Renata Hoepers
Cargo: Analista Ambiental
E-mail: Renata.hoepers@netzsch.com
Telefone com DDD: 47 3387 8456

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 01:43:01sexta-feira, 7 de novembro de 2014 01:43:01
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 01:55:15sexta-feira, 7 de novembro de 2014 01:55:15
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:12:1300:12:13
Endereço IP:Endereço IP:  200.193.44.186200.193.44.186

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#88

1 / 5

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Renata Hoepers
Cargo: Analista Ambiental
E-mail: Renata.hoepers@netzsch.com
Telefone com DDD: 47 3387 8456

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 02/06/2014

Q9: O projeto está em andamento? Não

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

06/06/2014

Q11: Número de pesssoas que participaram do
projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já
foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q14: O projeto é decorrente de exigências de
órgãos regulamentadores?

Questionado ignorou esta
pergunta

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Mistura no descarte de resíduos e rejeitos
Ausência de Programa de Educação Ambiental

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Treinamentos envolvendo a educação ambiental.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

A NETZSCH do Brasil promoveu sua 1ª Semana do Meio Ambiente, de 2 a 6 de junho, na sede da empresa, 
em Pomerode. A semana especial foi realizada em comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de 
junho). O Dia Mundial do Ambiente foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1972, na Suécia.
O evento incluiu atividades diversificadas como colocação de faixas pela fábrica, estandes sobre o tema, 
treinamentos e dinâmicas de grupo que foram ministrados para todos os colaboradores e prestadores de 
serviço.
O foco principal da programação da 1ª Semana do Meio Ambiente foi despertar a consciência ambiental nos 
colaboradores e enfatizar a importância sobre o descarte correto de todos os resíduos e rejeitos gerados no 
processo. 
Além disso, a Semana do Meio ambiente teve como objetivo repassar aos colaboradores e prestadores de 
serviço, algumas alterações no processo de descarte dos resíduos, pois desde junho deste ano a empresa 
passou a enviar seus resíduos contaminados para Coprocessamento, que até então eram enviados para 
aterro industrial. 
Destinar resíduos para aterros industriais legalmente autorizados não é a forma mais eficiente de disposição 
final, visto que estes locais não reaproveitam os resíduos nem o destroem. Os resíduos são depositados em 
locais cobertos e impermeáveis para evitar a contaminação do meio ambiente, porém, o processo de 
decomposição é lento o que pode causar problemas futuros de contaminação no meio ambiente.  
Já o coprocessamento é uma forma eficiente de destinação final, pois os resíduos passam por um processo 
de destruição térmica em fornos de indústrias cimenteiras, e são reutilizados como matéria-prima na produção 
de cimento.
O reaproveitamento de resíduos gerados em fornos de cimento pode trazer benefícios interessantes, tanto do 
ponto de vista ambiental como também:
- Na redução da criação de aterros;
- Na redução da utilização dos recursos naturais, pois os resíduos são reutilizados como matéria-prima na 
produção do cimento;
- Na diminuição dos riscos, pois diferente dos aterros, os resíduos enviados para coprocessamento são 
destruídos eliminando qualquer risco para o meio ambiente e para a saúde pública.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Comprometimento com o descarte correto dos resíduos e rejeitos.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Cerca de 700 pessoas treinadas (Entre

colaboradores e prestadores se serviço).

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

- Programa Reciclagem de Óleo: 
 * Recolhe o óleo utilizado na cozinha e encaminha para a reciclagem;
 * O benefício deste programa abrange tanto a comunidade local quanto o incentivo da preservação dos 
recursos hídricos.
- Programa Reciclagem de Resíduos Eletroeletrônicos: 
 * Recolhe os resíduos eletroeletrônicos da comunidade e encaminha à empresas especializadas na 
reciclagem destes materiais;
 * São coletados resíduos como: Aparelhos de telefone, celular, aparelhos de som, TVs, DVD, impressoras, 
computadores, notebooks, mouses, teclados, fios, cabos e conectores, entre outros
- Programa Recuperação de Área Degradada:
 * Plantio de árvores de espécies nativas no terreno da empresa às margens do rio do Testo
 * O benefício deste programa abrangeu a recuperação da área de preservação permanente – APP e 
promoveu a educação ambiental para com os funcionários da empresa e alunos da escola.
- Demais ações implantadas:
 * Tratamento dos efluentes industriais e sanitários em Estação de Tratamento própria;
 * Coleta seletiva de resíduos e rejeitos;
 * Distribuição de copo individual aos funcionários (redução no consumo de copos plásticos).

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Nunca divulgou

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não

Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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