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RESUMO 

 

A Revolução Industrial, associada ao crescimento econômico e das cidades, deu 

origem a uma série de problemas ambientais. Em virtude disso, foram criadas 

legislações voltadas às organizações com o objetivo de defender e proteger o meio 

ambiente, minimizando os impactos ambientais decorrentes de suas atividades. Ante 

ao dever imposto pela legislação às empresas, no âmbito ambiental, é necessário 

que sejam feitas adequações nos processos das empresas para que seja 

assegurado o cumprimento dessas leis. O Sistema de Gestão Ambiental é uma das 

ferramentas que surgiram para atender a esses requisitos, sendo utilizado na busca 

pelo aperfeiçoamento da qualidade de produtos e processos, de maneira a 

minimizar os danos causados ao meio ambiente. Assim, este trabalho tem por 

objetivo geral analisar os setores industriais na Rasil Borrachas e Plásticos Ltda. 

para a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental que comprove a 

importância do mesmo dentro de uma organização através da análise dos resultados 

gerados e das dificuldades encontradas, servindo até mesmo como base para 

gestores ambientais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Ambiental. Indústria de Borracha. Rasil Borrachas e 

Plásticos Ltda. Sistema de Gestão Ambiental.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Industrial Revolution marked an important turning point at the relationship 

between humans and the environment. Critical environmental problems started with 

this new era. Because of that, differents legislations were created around the world to 

try to solve them, or even to minimize the damages. With the new environmental 

legislation, the companies were forced to think differently and reduce the impact their 

factories had at the environment. The Environmental Management System is one of 

the tools created to inspect factories and companies, to make sure that the legislation 

is being fulfilled. This paper is intented to analize the industrial sector at Rasil Rubber 

and Plastics Ltda. to implement an Environmental Management System that proves 

the importance of it within an organization by analyzing the results generated and the 

difficulties encountered , even serving as a basis for environmental managers . 

 

KEY WORDS: Environmental Management. Rubber Industry. Rasil Borrachas e 

Plásticos Ltda. Environmental Management System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das mais importantes discussões na esfera ambiental é o efeito causado 

pelas empresas sobre o meio ambiente, sejam elas de pequeno (micro) ou grande 

(macro) porte. Esses efeitos têm sido apontados desde o início da Revolução 

Industrial, nos séculos XVIII e XIX. Com a Revolução, surgiram às inovações 

tecnológicas que deram início ao fenômeno de industrialização mundial, que 

acarretaram em mudanças nos modelos econômicos vigentes na época. Muitas 

mudanças vieram com a industrialização e o meio ambiente também sentiu os 

efeitos, o que se pode constatar através das palavras de Kligerman (2000): 

 

Na Antiguidade, o homem não tinha a menor preocupação com os resíduos 
que produzia, já que eram orgânicos e sua decomposição, natural. Além 
disso, havia muito espaço para disposição. [...] A partir da Revolução 
Industrial há um crescimento progressivo dos centros urbanos e uma 
produção cada vez maior de rejeitos, o que provocou níveis de poluição 
insuportáveis e a necessidade cada vez maior do uso de tecnologias para 
tornar a água própria ao consumo humano, e de locais disponíveis para a 
disposição dos rejeitos sólidos. 

 

 
Com o desenvolvimento dos países, a demanda de consumo aumentou, 

devido ao surgimento de novas necessidades e ao significativo aumento da 

população. Como consequência disso, o uso de recursos naturais finitos se tornou 

maior e o resultado da produção das indústrias acabou causando impactos 

negativos ao meio ambiente, que antes não eram uma preocupação. 

Concomitantemente, surge a industrialização de borrachas, que aparece 

como elemento fundamental em diversos setores. A história da borracha tem inicio 

na França no ano de 1803 com a primeira fábrica de produtos da borracha, mas 

segundo Freitas (2013): 

 

Foram os índios centro-americanos os primeiros a descobrir e fazer uso das 
propriedades singulares da borracha natural. Entretanto, foi na floresta 
amazônica que de fato se desenvolveu a atividade da extração da borracha, 
a partir da seringa ou seringueira (Hevea brasiliensis), uma árvore que 
pertence à família Euphorbiaceae, também conhecida como árvore da 
fortuna. 
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A borracha se tornou um produto de uso indispensável, devido ao leque de 

possibilidades que sua matéria-prima traz, alcançando praticamente todos os 

setores da economia, tais como: construção civil, calçadista, materiais hospitalares, 

pneus e os dois setores, aos quais esse trabalho mais abordará; o automobilístico e 

o de plásticos. Através dos dados da Rasil (2008): 

 

A Rasil Borrachas foi fundada em 1976 na cidade de São Roque, é 
resultado do espírito empreendedor do Sr. Jacy Alves da Silva, que 
acreditou na fabricação de artefatos de borracha visando o mercado de 
reposição da linha automobilística. [...] Alinhados com as atuais exigências 
ambientais, a Rasil Borrachas busca a excelência de seus produtos e 
processos, respeitando o meio-ambiente, buscando sempre inovações 
tecnológicas que possam reduzir o impacto ambiental de nossas atividades. 

 

Ante ao dever imposto pela legislação, para a adequação dos produtos e 

processos, torna-se essencial para o sucesso da organização no mercado, que 

modernize seus sistemas de gestão, de modo a assegurar a sustentabilidade de 

inovações tecnológicas, máxima qualidade de seus produtos, e colaboração com o 

desenvolvimento sustentável, garantindo assim um aumento da competitividade e, 

como resultado, obtendo a lucratividade. De acordo com Valle (1995), “qualidade 

ambiental é parte inseparável da qualidade total ansiada pelas empresas que 

pretendem manterem-se competitivas e assegurar sua posição em um mercado 

cada vez mais globalizado e exigente.” Desse modo, práticas ambientais estão 

sendo adotadas nas organizações de hoje, como forma de reduzir a degradação 

descontrolada cultivada ao longo dos anos. 

Nos últimos anos, tem havido crescente interesse na área ambiental por parte 

das empresas, devido às novas leis que as obrigam a se preocuparem com os 

impactos produzidos por elas, e aos novos padrões de qualidade exigidos pelos 

clientes. Desta forma, a gestão ambiental surge para mostrar os perigos iminentes 

de uma postura agressiva ao meio em que vivemos, e os riscos concretos que 

corremos (WEBER, 1999). Propondo um sistema que traz benefícios para ambos os 

lados (organização e ambiente), é possível identificar oportunidades de melhorias 

que reduzam os impactos das atividades produzidas pela empresa, sendo capaz 

de gerar lucros através de logísticas reversas, por exemplo. Consequentemente 

essas ações passam credibilidade aos clientes, melhorando a produção e criando 

um diferencial no mercado. Tudo isso sem deixar de se adaptar, considerando a 
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realidade da organização. Sendo assim, os sistemas de gestão ambiental (SGAs) 

instituem o seu monitoramento e incentivam a melhoria contínua, possibilitando a 

redução da emissão de resíduos e o menor consumo de recursos naturais 

(OLIVEIRA; PINHEIRO, 2010). 

De acordo com Weber, 1999 obter essas características pode ser um 

obstáculo e tanto, principalmente às empresas que já estão inseridas há um tempo 

no mercado, pois atingir essas metas, em alguns casos, significa adotar requisitos 

internos mais restritivos que os legalmente impostos no país.  

As empresas vêm encontrando dificuldades na associação com os órgãos 

fiscalizadores devido à necessidade de se cumprir exigências ambientais por vezes 

incompatíveis com a realidade encontrada na empresa, tornando essa associação 

mais difícil.  

O sistema da gestão ambiental surge nesse cenário, para ser capaz de 

adequar a estrutura organizacional, as atividades de planejamento, as 

responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e os recursos. 

Sendo necessário conhecer todos os aspectos da empresa para que se atue 

segundo as normas, mas respeitando o limite funcional da companhia.  

Pode-se incluir nisso, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 

PPRA - contido na Norma Regulamentadora NR-9. Esta norma estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação desse programa por parte de todos 

os empregadores, visando à prevenção da saúde e segurança dos trabalhadores, 

através do levantamento dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho 

(WAGNER; OLIVEIRA, 2011). Através do PPRA é possível obter conhecimentos 

como quais matérias-primas são utilizadas na organização e quais os aspectos 

(elementos das atividades, produtos e serviços de uma organização que possam 

interagir com o meio) e impactos (qualquer modificação do meio, adversa ou 

benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da 

organização) que existem ou possam existir (MIRANDA; DIAS, 2204). 

Além disso, é de suma importância que seja realizada uma análise interna na 

empresa para que se saiba o que está acontecendo no momento, de modo a 

atender às exigências da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 

e controlar as licenças; para que seja criado um plano onde os cenários acidentais 

não prejudiquem, afetem ou alterem o meio entre várias outras questões que serão 

pontuadas ao longo deste trabalho. 
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É importante frisar que a empresa em questão, Rasil Borrachas, não inseriu a 

NBR ISO 14001:2004. Tratando-se então de um Sistema de Gestão Ambiental que 

não atende a norma, mas segue os requisitos da mesma, sendo estes: estabelecer, 

implementar, manter e aprimorar um SGA. Além de possuir um caráter 

socioambiental com a intenção de melhorar suas ações para com o meio.  

 

1.1 Objetivo geral 

 

O trabalho tem por objetivo realizar um diagnóstico da situação atual da 

empresa, Rasil Borracha e Plásticos Ltda, através de um levantamento de dados, e 

a partir disso, propor medidas preventivas e alternativas de reparação de condutas, 

exequíveis na organização em questão, embasadas nas legislações vigentes e na 

NBR ISO 14001. 

 

1.2 Objetivo específico 

 

Implementação do projeto através dos seguintes passos: 

Analisar o histórico, as áreas da empresa e os processos que causam, ou 

possam causar, poluição ou degradação ao meio ambiente, considerando a 

legislação vigente.  

Adotar posturas proativas respeitando as questões ambientais, dentro das 

limitações econômicas e sociais da empresa. 

Obter o mapeamento de todas as dificuldades e falhas de processos, 

propondo a adoção de práticas que possam ser viáveis para minimizar os danos 

ambientais. 

Estabelecer um diagnóstico apontando medidas adotadas efetivas e ações 

futuras de gestão ambiental dentro da indústria da borracha. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

As indústrias estão sendo cada vez mais cobradas quando o assunto é 

qualidade ambiental. Isso faz com que os clientes comecem a exigir mais de seus 

fornecedores, gerando impactos sobre todo o processo econômico, social e 



18 
 

ambiental de uma empresa. Com isso, a busca por métodos como o Sistema de 

Gestão Ambiental tem sido cada vez mais requerida, mesmo em empresas de 

pequeno porte.  

O presente trabalho expõe a relevância da aplicação de um SGA na indústria 

do setor de borrachas. A análise das dificuldades e melhorias encontradas na 

implementação do sistema poderão servir de exemplo para outras empresas no 

mesmo ramo ou até para gestores ambientais se familiarizarem mais com suas 

funções e um possível meio de trabalho que irão se inserir. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 História da Borracha  

 

Como já mencionado na introdução deste trabalho, de acordo com Freitas 

(2013), foram os índios que descobriram a borracha antes mesmo do descobrimento 

da América. A primeira pessoa a fazer um estudo científico sobre a borracha foi o 

francês Charles de La Condamine em 1735, durante uma viagem ao Peru. Foi assim 

então que a primeira fábrica de produtos de borracha surgiu na França, no ano de 

1803. 

Contudo, o material era pouco explorado e abrangia poucos segmentos, por 

apresentar algumas desvantagens como: ficar uma goma pegajosa à temperatura 

ambiente.  

Anos mais tarde, o cientista Charles Goodyear, desenvolveu estudos nos 

quais a resistência e a elasticidade da borracha foram aprimoradas através do 

processo de vulcanização, como pode ser notado através de Apabor (2015): 

         

Charles Goodyear (EUA) inventa o processo de vulcanização (o látex 
adquire maior elasticidade e resistência ao atrito misturado ao enxofre e 
submetido à alta temperatura). Goodyear escreveu: "... a mais notável 
qualidade desta goma (látex) é a elasticidade. Quando distendida, pode 
alcançar um comprimento igual a oito vezes o seu comprimento normal sem 
romper-se e voltando logo depois a sua forma original... não existe 
nenhuma outra substância no mundo que provoque igual soma de 
curiosidade, surpresa e admiração". 

 
 

A vulcanização possibilitou a ampliação dos usos da borracha, que mais tarde 

seria utilizada como matéria-prima para a produção de diversos produtos de 

segmentos diferentes.  

Com esse leque de possibilidades que a borracha passou a apresentar, a 

exploração do látex aumentou. Fazendo assim, com que a região amazônica se 

tornasse o maior polo de extração e importação de látex do mundo devido ser uma 

das maiores produtoras dessa matéria. 

Até os dias de hoje, a exploração da borracha integra a economia da região 

norte do Brasil, tornando-se um elemento fundamental da nossa história. 
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2.2 Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma das mais recentes 

manifestações legislativas de política ambiental que trata do problema da poluição 

por resíduos sólidos. Segundo AMBIENTE; APLICADA; INTERNACIONAL (2011): 

 

Criada pela Lei nº 12.305, de 2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, 
de 2010, criou como um dos seus principais instrumentos o Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos. O Decreto nº 7.404/2010 instituiu e delegou ao Comitê 
Interministerial - CI, composto por 12 Ministérios e coordenado pelo 
Ministério do Meio Ambiente, a responsabilidade de coordenar a elaboração 
e a implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
 

Estabelecendo princípios, objetivos, diretrizes, metas e ações, a PNRS define 

“resíduos industriais” como aqueles gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais. Entre os resíduos industriais, inclui-se também grande quantidade de 

material perigoso, que necessita de tratamento especial devido ao seu alto potencial 

de impacto ambiental e à saúde (AMBIENTE; APLICADA; INTERNACIONAL, 2011). 

 

2.3 CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

 

A companhia é “responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e 

licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental 

de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo.” (CETESB, 2014) 

Devido ao grande número de indústrias presentes no Estado de São Paulo e 

os fatores socioeconômicos que o englobam, a CETESB deu início a um programa 

específico para controle da poluição por resíduos industriais, através de normas 

técnicas, legislações ambientais; estadual e federal, resoluções e meios adotados 

pela companhia promovendo o avanço dos índices de qualidade ambiental. 

 

 

 
 
 

2.4 Definição e Classificação dos Resíduos Sólidos  
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A PNRS abrange em sua redação um dos pontos centrais da crise ambiental 

na atualidade, os resíduos sólidos. Dessa maneira é necessário o conhecimento da 

definição e classificação dos resíduos industriais gerados pela organização em 

questão. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão 

responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao 

desenvolvimento tecnológico em toda extensão territorial (ASSOCIAÇÃO 

BRASILIERA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2012). Dentre as inúmeras normas 

já editadas, a que trata dos resíduos sólidos é a ABNT NBR 10004/2004, que assim 

os define, in verbis... 

 

[...] 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). 

 

A classificação referente à periculosidade é embasada nos seus constituintes 

e características. A comparação destes, com listas de substâncias e resíduos, 

causam impacto à saúde e ao meio ambiente. Assim, a classificação quanto à 

periculosidade, segundo a NBR 10004, é dividida em “Classe I - Perigosos e Classe 

II - Não perigosos”.  

A referida norma classifica a borracha como classe II, não perigosos. Mas a 

organização possui matérias–primas, como: negro de fumo, tricloroetileno, óleos 

(parafínico, tuflo, naftênico), enxofre, entre outros, que são classificadas como de 

classe I, perigosos. Por isso tem que existir na empresa a separação desses 

resíduos e a destinação final adequada de acordo com a sua classificação.  

 

 

 

 

 

2.5 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
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O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) foi estabelecido 

pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho, por 

meio da Norma Regulamentadora NR 9, Portaria 3214/78. 

O PPRA vem com o intuito garantir a preservação tanto dos trabalhadores 

quanto do meio ambiente, como pode ser constatado através de Portal Educação 

(2013): 

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é um conjunto de 
ações que visam à preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 
consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que 
venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

 

Góes (2008) explica que este programa é de caráter obrigatório previsto na lei 

6514 de 22 de Dezembro de 1977, que altera o capítulo V do Título II da CLT, 

referente a medicina e segurança do trabalho, onde pela portaria 3.214 de 8 de 

junho de 1978 são aprovadas as Normas Regulamentadoras. 

 

 

2.6 NBR ISO 14001:2004 

 

 

A norma ISO 14001 está enquadrada na série 14000, a qual possui um grupo 

de outras normas ambientais que abrangem áreas como: Auditoria ambiental, 

Análise do Ciclo de Vida do Produto, Aspectos Ambientais nas Normas de Produtos, 

Rotulagem Ambiental, Avaliação de Desempenho Ambiental e Sistemas de Gestão 

Ambiental, ferramenta usada como base para este trabalho. 

Trata-se de uma ferramenta desenvolvida para as organizações identificarem, 

priorizarem e gerenciarem seus riscos ambientais, como parte de suas práticas 

usuais. Ela se aplica aos aspectos ambientais que possam ser controlados pela 

organização e sobre os quais presume-se que ela tenha influência. Em si, ela não 

prescreve critérios específicos de desempenho ambiental (NBR ISO 14001, 1996). 

A norma exige que as organizações se comprometam com a prevenção da 

poluição e com melhorias contínuas, como parte do ciclo normal de gestão 
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empresarial. Para isso, tem como base o ciclo PDCA “pan-do-check-act” – planejar, 

fazer, checar e agir.  

Segundo a ABNT (2004): 

 

A organização deve estabelecer, implementar e manter objetivos e 
metas ambientais documentados, nas funções e níveis relevantes na 
organização. Os objetivos e metas devem ser mensuráveis, quando 
exeqüível, e coerentes com a política ambiental, incluindo-se os 
comprometimentos com a prevenção de poluição, com o atendimento aos 
requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organização e com a 
melhoria contínua. 

 
 

Deve ser adequado à natureza, escala e impactos ambientais da organização 

e inclui o compromisso com a melhoria contínua, com a prevenção da poluição e 

com manter-se de acordo com requisitos legais, entre outros. Deve também ser 

documentada, comunicada aos funcionários e estar disponível ao público. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Estudo da área e da empresa 

 

A empresa em questão é classificada como micro empresa ou empresa de 

pequeno porte e está localizada na rua Quintino Bocaiúva, Nº1283. Bairro: São 

Rafael. Cidade: São Roque – São Paulo, SP. Possui um terreno de 3.379,69 m² com 

uma área total construída de 2.610,97 m² fazendo parte da bacia hidrográfica 11 – 

Tietê médio superior e UGRHI 10 – Sorocaba/Médio Tietê. Como pode ser 

observado na Figura 1 a seguir. 

 

 
Figura 1: Rasil Borrachas e Plásticos vista do Google Maps. 

Fonte: https://maps.google.com.br/maps/ms?msa=0&dg=feature 

 

Atualmente possui 27 colaboradores, sendo que 21 desses ficam na produção 

e 6 na administração.   

A organização iniciou suas atividades em 1976 visando o mercado de 

reposição de peças para automóveis. Com uma visão empreendedora, a 

organização foi aumentando sua variedade de produtos, adquirindo prensas, trafilas, 

cilindros, entre outros equipamentos. Hoje, os produtos que a Rasil comercializa são 

aplicados em diversos segmentos, tais como: agrícola, lazer, automotivo, construção 



25 
 

civil, linha branca, móveis e etc. Atualmente, atua com forte participação no mercado 

industrial. 

Dentre as políticas da empresa, é citado o: 

 

...atendimento aos requisitos dos seus clientes; melhoria contínua da 

gestão da qualidade e dos produtos; aperfeiçoamento e valorização dos 

colaboradores; estabelecimento de parceria com seus fornecedores e o 

respeito ao meio ambiente... (RASIL BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA, 

2015). 

 

3.2 Diagnóstico das atividades a serem desenvolvidas 

 

Para saber quais as áreas de atuação ambiental na empresa, foi preciso 

realizar primeiramente um levantamento de dados, para conhecer suas 

necessidades e capacidade de realização de atividades que diminuam o impacto 

causado ao meio ambiente.  

Foram necessários, além de estudo de documentos relacionados ao meio 

ambiente, conhecer todos os processos, para saber quais são as matérias-primas 

utilizadas, seus componentes, os processos e a destinação final atual. 

A partir desse conhecimento obtido foi possível traçar uma síntese das 

atividades que poderiam ser desenvolvidas para mudar sua postura em relação ao 

meio ambiente. 

  

3.3 Legislação Ambiental Estadual CETESB 

 

3.3.1 Histórico 

 

Para entender melhor a situação atual da organização perante a CETESB foi 

realizado um levantamento do histórico através de documentos que a Rasil possui 

desde a abertura até os dias de hoje. 

Esses documentos são variados, entre eles estão: as atas de reuniões, a 

licença de funcionamento, a licença de operação, a licença de prévia, autos de 

inspeções, solicitações de licenças, multas e pagamentos, cartas, entre outros 
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documentos. Tornando possível então acompanhar as etapas conforme os anos na 

CETESB e saber o que era preciso ser feito.  

Todo conteúdo encontrado foi digitalizado para que não se perca em caso de 

acidentes.  

 

3.3.2 Penalidades 

 

Em 2014 a Rasil foi advertida pelo órgão ambiental estadual, CETESB, em 

três autos de infrações, através de vistorias realizadas pelo órgão ambiental, sendo 

eles:  

1. Acúmulo de poças de óleo lubrificante proveniente de vazamentos de 

máquinas no piso do empreendimento, gerando potencial de poluição do solo 

e das águas.  

2. Acúmulo de resíduos fugitivos dos SVLE e ECP nas paredes e piso do 

empreendimento, gerando potencial de poluição do solo e das águas. 

3. Ampliar fonte potencial de poluição sem dispor das licenças ambientais da 

CETESB. 

Cada auto citado acima foi analisado e a partir do que era viável para a 

empresa foram definidas ações para atender as exigências da CETESB. 

Com relação ao terceiro auto mencionado, foi concedida em 08 de abril de 

2014 a Licença de Operação (LO) com validade até 08 de abril de 2017. 

Foi feita a solicitação de renovação de Licença Prévia e de Instalação (LP/LI) em 12 

de maio de 2014 a qual está em processo e ainda não foi concedida. 

 

3.4 Análises de projetos 

 

Para esta etapa foram analisados todos os projetos e atividades pertinentes à 

empresa relacionados ao meio ambiente. Constatou-se que após a conquista do 

sistema de qualidade da ISO 9001:2000, adquirido pela Rasil em Março de 2009, 

houve mudanças justamente para atender os requisitos de qualidade. Em vista 

dessa nova exigência foram alteradas algumas posturas da empresa perante o meio 

ambiente. 
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a) Foram inseridas 14 lixeiras, sendo delas 7 para recicláveis e 7 para orgânicos, 

distribuídas por setores, representadas na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Lixeira orgânica (marrom) e reciclável (amarela). 

 

b) Foram inseridas 4 lixeiras, sendo delas 2 para EPI’s e 2 para EPI’s 

contaminados, distribuídas 2 na produção e 2 na fábrica de compostos, 

representadas na Figura 3.  

 

 
Figura 3: Lixeira para EPI (azul) e EPI contaminado (vermelho). 
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c) Foi feito um contrato de prestação de serviços de coleta, transporte e 

destinação final de resíduos com a empresa Ambitec do grupo Ambipar para 

resíduos classificados como não perigosos (classe 2), conforme estabelece o 

item 4.2, “b”, da ABNT NBR 10004/2004. Com isso, já foram instaladas 

lixeiras nos setores nomeadas “pó” onde são jogados restos de borrachas e 

pó de varredura e recolhidas juntamente aos outros resíduos de classe 2 para 

a Ambitec, representado na Figura 4. 

 

 

Figura 4: Container da Ambitec 

 

3.5 Planos de ação 

 

A partir do levantamento de dados foi possível diagnosticar os projetos já 

realizados pela empresa, os problemas enfrentados e novos projetos que serão 

implementados.  

 

3.5.1 Resíduos Sólidos 

 

O avanço da empresa em relação aos resíduos sólidos em seu histórico foi 

significativo, levando em consideração que, previamente, todo o resíduo era 

descartado na coleta comum e, com a implementação do Sistema ISO 9001, 

começou-se a separar reciclável de orgânico, encaminhando os recicláveis para a 

cooperativa, Cooper-sol, que trabalha para o Departamento de Bem-Estar Social da 
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Prefeitura do município de São Roque. E, como já citado acima, o descarte do 

resíduo industrial gerado passou a ser feito com a Ambitec gestão de resíduos. 

 

3.6 Tratamento da Água 

 

A organização em questão possui um sistema de tratamento de água em 

circuito fechado que segundo SEMCO (2014): 

 

Ao fazer o resfriamento, evitam a contaminação da água do processo com  
as impurezas do ar, como poeira e micro-organismos, bem como a 
concentração de sólidos na água do processo e, principalmente, evitam as 
incrustações nos equipamentos por onde ela circula, diminuindo 
significativamente os tempos de parada e os custos de manutenção, além 
de minimizarem as despesas com o tratamento de água.  

 

Sendo assim, a água utilizada nas máquinas é resfriada e reutilizada em todo 

o processo, sem que ocorra o descarte da mesma, exceto no processo que envolve 

a caldeira. Para isso, a Rasil possui um contrato com a Nalco, da ECOLAB, a qual 

realiza visitas mensais à Rasil para fazer a análise na água a partir de uma coleta 

(tanto do poço e da torre, quanto da caldeira). Com isso, é elaborado um laudo 

técnico com os resultados da análise e comparativo com os padrões seguidos pela 

empresa para apontar os parâmetros que estão fora do padrão de emissão e de 

qualidade estabelecidos da Lei Estadual Nº 997/76 e corrigi-los, quando necessário, 

através de seus produtos. 

Através desse tratamento da água é possível garantir que todo efluente 

líquido descartado seja tratado e disposto adequadamente, de forma a atender os 

padrões de emissão e de qualidade estabelecidos no Regulamento da Lei Estadual 

Nº 997/76 aprovado pelo Decreto Estadual Nº 8.468/76 e na Resolução CONAMA Nº 

357/05, alterada pela Resolução CONAMA Nº 430/2011. 
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Tabela 1: Padrões de lançamento de efluentes inorgânicos. 

Parâmetros inorgânicos  
Valores 
máximos 

Arsênio total  0,5 mg/L As 

Bário total  5,0 mg/L Ba 

Boro total (Não se aplica p/  
lançamento em salinas)  

5,0 mg/L B 

Cádmio total  0,2 mg/L Cd 

Chumbo total  0,5 mg/L Pb 

Cianeto total  1,0 mg/L CN 

Cianeto livre (destilável por 
ácidos fracos)  

0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido  1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente  0,1 mg/L Cr+6 

Cromo trivalente  1,0 mg/L Cr+3 

Estanho total  4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido  15,0 mg/L  

FeFluoreto total 10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido  1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total  0,01 mg/L Hg 

Níquel total  2,0 mg/L Ni 

Nitrogênio amoniacal total  20,0 mg/L N 

Prata total  0,1 mg/L Ag 

Selênio total  0,30 mg/L Se 

Sulfeto  1,0 mg/L S 

Zinco total  5,0 mg/L Zn 

                         Fonte: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646 
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Tabela 2: Padrões de lançamento de efluentes orgânicos. 

Parâmetros Orgânicos  
Valores 
máximos 

Benzeno  1,2 mg/L 

Clorofórmio  1,0 mg/L 

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 
1,2trans)  

1,0 mg/L 

Estireno  0,07 mg/L 

Etilbenzeno  0,84 mg/L 

Fenóis totais ( 4 - aminoantipirina)  
0,5 mg/L 
C6H5OH 

Tetracloreto de carbono  1,0 mg/L 

Tricloroeteno  1,0 mg/L 

Tolueno  1,2 mg/L 

Xileno  1,6 mg/L 

Fonte: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646 

 

3.7 Questionário 

 

Para poder analisar e acompanhar todas as implantações realizadas, foi 

desenvolvido um questionário, Apêndice A, para ser aplicado aos 27 colaboradores 

da empresa.  

No desenvolvimento foi considerada a idade e o nível de escolaridade do 

público, para que fosse possível a obtenção de informações relacionadas à base de 

conhecimentos dos mesmos. Depois, foram contempladas todas as mudanças 

realizadas na área ambiental, de modo a tomar ciência das dificuldades e do 

entendimento de cada um sobre o que está acontecendo na empresa e os impactos 

dessas mudanças.  

O questionário foi criado para realizar a análise qualitativa e quantitativa, com 

apenas 9 perguntas, sendo elas de fácil entendimento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Síntese das atividades a serem desenvolvidas  

 

Começando pelo atendimento às exigências da CETESB, controlando e 

atualizando a licença atual devido ao prazo dado pelo órgão ambiental para 

cumprimento dos requerimentos, seguido de uma análise e diagnóstico dos projetos 

da empresa, e elaboração de um plano de ações ambientais junto com 

acompanhamento do mesmo para verificar sua eficácia.  

 

4.2 Fiscalização CETESB 

 

4.2.1 Histórico 

 

A partir dos documentos analisados, foram gerados quadros, Quadro1 e 

Quadro 2, que apontam a data dos acontecimentos, o número (nº) do processo, o nº 

(assim nomeados nos documentos da CETESB) e a classificação. Com isso, foi 

possível obter melhor visualização dos acontecimentos e da frequência dos 

mesmos, e também visualizar quais foram os erros cometidos pela organização que 

levaram à autuação e como as situações foram solucionadas. 
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Quadro 1 - Histórico da Rasil na CETESB. 
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4.2.2 Penalidades da CETESB 

 
Com relação às penalidades em aberto apresentadas na metodologia do 

trabalho, foram traçados planos de ação para cada auto com o objetivo de realizar 

as exigências da CETESB atendendo ao prazo estipulado pela mesma. O esquema 

está apresentado a seguir nos Quadros 2 e Quadro 4:  

 
 

 

 

 
 
 

  

Quadro 2 - Histórico da Rasil na CETESB 2 
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Quadro 3: Auto de infração CETESB Nº 61001180 Quadro 3 - Auto de infração CETESB Nº 61001180 
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Quadro 4 - Auto de infração CETESB Nº 61001181 

 

 

 

4.3 Resíduos Sólidos 

 

Como resultado da análise do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos de 

Acidentes, e do conhecimento dos processos da empresa, constatou-se que a Rasil 

possui, entre suas matérias-primas, produtos que são considerados perigosos ao 

meio ambiente, classificados como classe I. 

Para atender a essa demanda, mesmo que pequena, a empresa agora possui 

de descarte de resíduos sólidos de Classe I. Foi realizado um contrato de prestação 

de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos com a empresa 

Residuais Resíduos Industriais e de Petróleo Ltda., especialmente para esses 

resíduos de classe I, dando entrada na emissão do CADRI coletivo na CETESB para 

a Rasil por meio da empresa contratada.  

Com isso, a empresa Residuais Resíduos Industriais e de Petróleo Ltda. 

confiou à Rasil 2 tambores, apresentados na Figura 8, com capacidade de 200 Lts, 

onde podem ser descartados materiais que tenham entrado em contato com 

contaminantes, como por exemplo; estopa, EPI’s, panos, serragem,  entre outros, e 

também resíduos líquidos como o próprio óleo ou água contaminada por 

hidrocarbonetos. 
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Figura 5: Tambor para descarte de material Residual. 

 

Logo, se fez necessária a aplicação de um plano de ação para ter melhor 

controle dos resíduos gerados, podendo definir e conferir sua destinação correta. 

Para construir esse plano seguiu-se as etapas: 

 

a) Análise do PPRA com todas as funções de cada cargo com os agentes de 

cada setor para determinar quais são os possíveis resíduos gerados. 

b) Exame dos conteúdos das lixeiras para saber o que de fato está sendo 

descartado. 

c) Verificação junto às normas da ABNT para qual classificação se encaixa 

cada resíduo. 

d) Quantificação de acondicionamentos de resíduos por setor e suas devidas 

nomeações e tamanhos. 

e) Quantificação do quanto é gerado por mês de cada tipo de resíduo. 

Essa fase foi realizada através da contagem de sacos de lixos semanais 

com pesagem dos maiores e menores sacos, tirando a média dos sacos 
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pesados. E através dos resíduos que são descartados diretamente nos 

containers da Ambitec gestão de resíduos, foram retiradas as informações 

da quantidade embasadas dos MTR’s – Manifesto de Transporte de 

Resíduos. 

f) Colocado a destinação final correta de cada tipo resíduo citado. 

 

 
 

4.3.1 Análise dos Resíduos Sólidos 

 

Após aplicação do plano de ações para os resíduos sólidos, fez-se necessária 

a análise dos resíduos para que fosse comprovada a eficiência ou não eficiência de 

todas as implementações feitas até o momento. 

Para essa etapa utilizou-se, durante uma semana, o seguinte método: 

 

 Retirar todos os sacos de lixo da empresa 

 Analisar o conteúdo dos sacos e anotar 

 Pesar todos os sacos e anotar 

 

Esse procedimento foi realizado todos os dias no mesmo horário. 

Com essa análise, foi possível gerar um quadro, Quadro 5, onde estão 

identificadas todas as lixeiras na Rasil, e mostrados os resultados encontrados de 

peso e conteúdo (representado por R de Regular se o conteúdo da lixeira estava de 

acordo com sua nomeação, ou I de Irregular se o conteúdo não estava correto).  
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 Quadro 5 - Análise quantitativa dos resíduos gerados na Rasil. 

 

Através desse quadro foi possível verificar que não bastou apenas ter nas 

instalações da empresa, lixeiras e destinações corretas se os colaboradores não 

possuem a consciência ambiental e não receberam um treinamento específico para 

isso. Sendo assim, viu-se a necessidade de realizar um treinamento de educação 

ambiental.  

           

4.3.1.1 Treinamento de educação ambiental com foco em resíduos 

sólidos 

 
O treinamento teve como foco os resíduos sólidos por ser a maior dificuldade 

que a empresa vinha encontrando com os colaboradores. Para que fosse o mais 

explicativo possível, indicando o que se deve ou não descartar, ilustrado com as 

fotos das lixeiras. E ainda indicou qual o destino final desses resíduos (tanto para 



40 
 

qual container ou tambor que os sacos são colocados na Rasil, tanto para onde e 

com qual empresa descartamos). 

Para ilustrar melhor, ainda mais tudo que foi passado, foi colocado os 

mesmos nomes utilizados no treinamento nas lixeiras, e colado cartaz informativo 

sobre as lixeiras de resíduo orgânico (Figura 10) e reciclável (Figura 11) o que pode 

ser descartado ali, em caso de dúvidas. 

 

Figura 6: O que descartar na lixeira de resíduo orgânico. 
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Figura 7: O que descartar na lixeira de resíduo reciclável. 

 

4.3.1.2 Treinamento de destinação de resíduos  

 

Em uma empresa podem ocorrer acidentes internos, os quais podem 

acarretar prejuízos ao meio ambiente. Assim, foram elaboradas medidas de 

precaução e correção, repassadas aos funcionários através de um treinamento para 

que nesses casos estejam cientes dos procedimentos corretos de reparo. 

Durante a análise para elaboração do treinamento, percebeu-se a existência 

de derramamentos em pequenas quantidades em alguns setores que acontecem 

diariamente, não podendo ser tratados como acidentes internos. Estes foram 

cuidados separadamente como “Limpeza diária”. 

Além disso, percebeu-se que as embalagens dos produtos não 

necessariamente recebem o mesmo destino do produto em si, fez-se então, com 

ajuda da FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, um 

direcionamento para cada tipo embalagem de cada produto. 
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O treinamento então ficou nomeado como Destinação de Resíduos por 

abranger 3 áreas, sendo estas: acidentes internos, representado através das Figuras 

12, 13 e 14 a seguir; limpeza diária representada através das Figuras 15 e 16 em 

sequência; e descarte de embalagens e produtos apresentadas respectivamente nas 

Figuras 17 e 18. 

 

4.3.1.2.1 Acidentes internos 
 
 

            Foi preparado um passo a passo sobre como reagir em possíveis situações 

de acidentes internos dentro da empresa e passado no treinamento para os 

colaboradores como mostra na Figura 12 a seguir. 

 

 
Figura 8: Vazamento de líquido no piso. 
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Figura 9: Derramamento de sólidos classe II. 

 

Para que os colaboradores conseguissem colocar em prática os 

procedimentos descritos na cartilha, foram espalhados 5 kits em caso de acidentes 

pela empresa. Cada kit contendo: 

 1 Vassoura 

 1 Rodo 

 1 Pá 

 1 Balde  

 1 Pano 

 1 Pasta contendo as 3 cartilhas de acidente interno; limpeza diária; tabelas 

de descarte de embalagem e vazamento de produto (assim o colaborador 

consulta a pasta para cada caso e saber como agir e aonde descartar cada 

produto). 

E também junto com apenas 2 desses kits (um na produção e um na fábrica 

de composto): 

 2 Cones 

 Aspirador  
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Figura 10: Kit em caso de acidentes internos. 

 

 

4.3.1.2.2 Limpeza diária  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Limpeza e cuidados de rotina. 
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4.3.1.2.3 Descarte de embalagens e produtos 

 
 

Quadro 6: Vazamento de produtos. Quadro 6 - Vazamento de produtos. 
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.8 Descarte de lâmpadas Quadro 7: Descarte de embalagens. Quadro 7 - Descarte de embalagens. 
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A empresa gera em torno de 15 lâmpadas queimadas por mês que são 

levadas até a empresa Leroy Merlin que possui logística reversa. Para que não 

ocorressem acidentes na disposição e transporte das lâmpadas foi desenvolvido a 

caixa ilustrada na Figura abaixo (Figura 18) com o tamanho exato das lâmpadas.  

 

 

 
Figura 12: Descarte de lâmpadas queimadas. 

 

         

4.4 Questionário 

 

A partir das respostas obtidas do questionário, foram montados gráficos para 

cada pergunta para melhor visualização das informações apresentadas a seguir. 

              

 Pergunta nº 1: Qual a sua idade? 

 



48 
 

 

Gráfico 1: Resultados obtidos na pergunta nº 1 

 

 Pergunta n º 2: Qual o seu nível de escolaridade? 

 

 

Gráfico 2: Resultados obtidos na pergunta nº 2 

 

                Essas questões expõe relevância devido ao fato de que é preciso conhecer o 

publico- alvo que está se tratando, para saber até aonde é possível cobrar 

mudanças e como se direcionar a essas pessoas. De acordo com o INEP, 

atualmente, 65% das escolas de ensino fundamental inserem a temática ambiental 
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em suas disciplinas. Mas nem sempre foi assim, por isso é importante considerar a 

idade dos colaboradores e fazer essa relação com o seu ensino. 

 

 Pergunta nº 3: Você tem dificuldade com a destinação de resíduos? 

 

 
Gráfico 3: Resultados obtidos na pergunta nº 3. 

 

 

Apenas uma pessoa respondeu que possui dificuldade com a destinação dos 

resíduos, enquanto os outros 26 disseram que não possuem.  

Juntamente a essa questão, foi feito o questionamento de qual seria a 

dificuldade, em resposta afirmativa. O colaborador que respondeu sim especificou 

que era novo na empresa e precisava de algumas orientações em relação a 

resíduos específicos do seu setor. 

 

 Pergunta nº 4: Você notou mudanças da empresa com relação ao meio 

ambiente? 
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Gráfico 4: Resultados obtidos na pergunta nº 4 

 

 

Todos responderam que notaram mudança por parte da empresa com relação 

ao meio ambiente. 

Ainda na pergunta nº 4, pede-se para que, caso tenha sido dada a resposta 

positiva, sejam indicadas com X as opções contendo as mudanças percebidas. 

 

 

Gráfico 5: Resultados obtidos na pergunta nº 4.1. 
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A maior parte dos questionados marcou apenas algumas opções, mesmo 

havendo todas as mudanças citadas acima. Isso pode ser explicado pela 

rotatividade de colaboradores ocorrida no período, e também porque treinamentos 

como o de resíduos perigosos foram passados somente para aqueles que trabalham 

em áreas que geram esse tipo de resíduo e aos que cuidam da destinação. 

 

 Pergunta nº 5: Você recebeu treinamento sobre essas mudanças? 

 

 

Gráfico 6: Resultados obtidos na pergunta nº 5 

 

 

Como já mencionado na pergunta anterior, essa diferença pode ser explicada 

pelas condições apresentadas. Junto a essa pergunta, para aqueles que 

responderam sim, foi pedido que comentassem sobre o treinamento. Dentre os 

comentários obteve-se:  

 Muito importante/ muito eficiente. 

 Foi bom, mas um pouco vago. 

 Extremamente necessário. Além da conscientização ambiental tirou dúvidas 

sobre os locais corretos para descarte de resíduos. 

 Bom 

 Poderia ser melhor 
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 Pergunta nº 6: Você acha que essas mudanças foram necessárias? 

 

 

Gráfico 7: Resultados obtidos na pergunta nº6 

 

 
Todos os funcionários disseram que acharam as mudanças mencionadas 

necessárias. 

 

 Pergunta nº 7: Essas mudanças realmente trouxeram uma melhora ambiental 

para a empresa e para os colaboradores? 

 

Gráfico 8: Resultados obtidos na pergunta nº7. 
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 Pergunta nº 8: Você notou diferença na postura de seus colegas com o meio 

ambiente? 

 

 

Gráfico 9: Resultados obtidos na pergunta nº 8. 

 

 

A maioria dos funcionários respondeu que notou uma diferença na postura 

dos colegas após a implantação desses projetos em relação ao meio ambiente. 

 

 Pergunta nº 9: Deixe sugestões para que a empresa possa melhorar com sua 

postura em relação ao meio ambiente. 

 

Dos 27 funcionários, apenas 7 deixaram sugestões nessa questão, que foram: 

 

1. Manter as luzes desligadas na expedição, pois a iluminação natural já é 

suficiente. 

2. Conscientização ambiental. 

3. Treinar as pessoas que entrarem na empresa e repassar os treinamentos de 

tempos em tempos. 

4. Continuar com os projetos iniciados. 
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5. Atenção aos vazamentos de óleo e revisão periódica das torneiras e registros 

para evitar o desperdício de água. 

6. Preservar o meio ambiente. 

7. Lavar a empresa para não acumular sujeira e distribuir mais lixeiras em 

alguns setores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

          O sistema de gestão ambiental tem a mesma finalidade para todos os locais 

de aplicação, sendo esta a melhoraria dos processos, diminuindo os impactos 

ambientais causados. Por conta disso, não existem regras de metodologia pré-

determinadas, tornando o levantamento de dados uma etapa fundamental. 

         Fica claro que esta etapa é o primeiro passo. A partir desses dados é possível 

diagnosticar quais são os processos, suas falhas e suas necessidades.  

        A Rasil Borrachas e Plásticos Ltda apresentou uma série de deficiências em 

seu processo em relação ao meio ambiente. Devido a isso foram aplicadas as 

medidas impostas ao longo deste trabalho como propostas alternativas para a 

reparação das condutas da empresa. 

        É um processo contínuo onde se deve sempre estar atento à avaliação para 

verificação de sua eficiência e suas falhas. O projeto tem proposta de continuidade 

na empresa.  

       Através dos resultados gerados por esse trabalho, pode-se concluir que o 

projeto iniciado há um ano ainda não é suficientemente eficiente e possui falhas. Os 

colaboradores dizem não ter dificuldades com a destinação de resíduos sólidos, 

mas, na prática foi constatado que ainda existem erros neste processo. Além disso, 

grande parte do público relatou notar dificuldades dos colegas na destinação.  

        Com isso, é possível confirmar que a Gestão Ambiental é de suma importância 

dentro de uma empresa, pois serve como base para a implantação de qualquer 

projeto na área ambiental. A iniciativa da conscientização ambiental tem que partir 

da empresa e também de todos que atuam dentro dela, caso contrário não será 

possível a obtenção de êxito nos projetos apresentados, como foi confirmado com 

os resultados apresentados no questionário aplicado com os colaboradores da Rasil 

Borrachas e Plásticos Ltda. 
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APÊNDICE A 

Questionário ambiental -Rasil Borrachas e Plásticos Ltda.  

 

Nome (Opcional):________________________________________________ 

 

1- Qual a sua idade? 

(  ) Abaixo de 18 anos 

(  ) Entre 18 e 25 anos 

(  ) Entre 26 e 35 anos 

(  ) Entre 36 e 45 anos 

(  ) Entre 46 e 55 anos 

(  ) Entre 56 e 65 anos 

(  ) Acima de 65 anos 

 

2- Qual o seu nível de escolaridade? 

(  ) Analfabeto 

(  ) Fundamental incompleto 

(  ) Fundamental completo 

(  ) Médio incompleto 

(  ) Médio completo 

(  ) Superior incompleto 

(  ) Superior completo 
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3- Você tem dificuldades com a destinação dos resíduos?  

 

Sim (  )          Não (   )  

 

Se sim, cite quais são essas dificuldades. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 
 

4- Você notou mudanças da empresa com relação ao meio ambiente?  

 

Sim (  )          Não (   )  

 

Se sim, marque abaixo quais foram essas mudanças (pode marcar mais de 

uma opção). 

 

(  ) Destinação de resíduos sólidos industriais 

(  ) Destinação de resíduos sólidos perigosos 

(  ) Reciclagem 

(  ) Preparação em caso de acidentes internos 

(  ) Mostrar a importância de cuidar do meio ambiente 

 

5- Você recebeu treinamento sobre essas mudanças? 

 

Sim (  )          Não (   )  

 

Se sim, o que achou do treinamento? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

6- Você acha que essas mudanças foram necessárias? 

 

Sim (  )          Não (   )  

 

7- Essas mudanças realmente trouxeram uma melhora ambiental para a 

empresa e para os colaboradores? 

 

Sim (  )          Não (   )  

 

 

8- Você notou diferença na postura de seus colegas  com o meio ambiente? 

 

Sim (  )          Não (   )  
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9- Deixe sugestões para que a empresa possa melhorar com sua postura em 

relação ao meio ambiente. 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


