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1. Introdução  

1.1. A empresa 

A Eaton oferece marcas, produtos e soluções de comprovada excelência 

para seus clientes, sendo líder mundial no fornecimento de componentes e 

sistemas: 

 Elétricos; 

 Hidráulicos; 

 Automotivos; 

 Aeronáuticos e 

 Filtração. 

Em 2017, a Eaton completa 60 anos de Brasil, com 9 fábricas localizadas 

nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Nossos produtos são exportados 

para todo o Mercosul, América, Europa e Ásia. Em Mogi Mirim, a empresa está 

presente há 17 anos, produzindo componentes mecânicos de transmissão 

(engrenagens, eixos e sincronizados), servindo o mercado brasileiro de 

automóveis (General Motors do Brasil - GMB) e componentes médios (Mercedes 

Benz do Brasil - MBB).  

1.2. Sustentabilidade 

Na Eaton, a sustentabilidade é a forma de fazer negócio, não um programa 

autônomo ou inicial, sendo uma parte crescente do sucesso de nossos negócios. 

A empresa está desenvolvendo soluções para clientes que impulsionam o 

crescimento sustentável em todo o mundo, incluindo o uso eficiente e a 

conservação dos recursos globais, desenvolvendo produtos com eficiência 

energética, reduzindo as emissões, protegendo o meio ambiente e ajudando a 

construir comunidades mais fortes.  



 
Em toda a Eaton, está sendo construída uma cultura de responsabilidade 

que incentiva todos os colaboradores a fazerem perguntas que levem a processos 

e práticas mais sustentáveis, ajudando nossa companhia a se apoiar em um futuro 

sustentável. 

Dentro desse contexto, a Eaton está incentivando suas plantas a alcançar 

zero resíduos para aterro como parte de seu programa de gestão de resíduos e 

também como um meio para reduzir a liberação de gases de efeito estufa (GEE) 

associados com aterros sanitários, especialmente o metano, um GEE 20 vezes 

mais potente do que dióxido de carbono. Tomando como definição de "zero 

resíduos para aterro" atingir uma taxa de desvio de resíduos para aterro de 98 por 

cento, quer através de reutilização, compostagem, reciclagem ou incineração - 

mas apenas se o calor gerado por incineração é coletado e utilizado de forma a 

criar mais energia que o necessário para o processo de incineração. Os sites zero 

resíduos da Eaton passam por um processo de auditoria intensiva que inclui a 

verificação de que pelo menos 98 por cento dos resíduos de um site são 

desviados de forma consistente por três meses. 

O programa de redução de resíduos da planta de Mogi Mirim começou em 

2014. Um plano foi desenvolvido para que os resíduos que eram enviados para 

aterro como sucata metálica, papelão, paletes, plástico, resíduos provenientes de 

escritório em geral e outros resíduos passassem a ser reciclados, reutilizados, 

convertidos em energia ou eliminados do processo de trabalho. O treinamento de 

funcionários foi outro componente importante. 

Em 2015, a Eaton reduziu seus resíduos depositados em aterro sanitário 

em mais de 23 por cento - mais de 6.000 toneladas - como parte de um programa 

global de zero resíduos para aterro. Isso eliminou 5.300 toneladas de CO2 durante 

o transporte e armazenamento dos resíduos para o aterro, em 2015, que de outra 

forma teriam sido lançadas para atmosfera. Juntos, cerca de 90 sites da Eaton em 

todo o mundo alcançaram a meta de enviar zero resíduos para o aterro. 



 

2. Objetivos e Justificativa 

Esse trabalho foi elaborado de acordo com o Regulamento do Prêmio de 

Mérito Ambiental da FIESP, que objetiva distinguir e homenagear empresas com 

destaque na implantação de projetos ambientais, que geram um resultado 

significativo na melhoria da qualidade do meio ambiente.  

O projeto “Zero resíduos para aterro sanitário” visa garantir a redução da 

geração de resíduos destinados a aterro sanitário a menos de 2% do total gerado 

pela empresa e, consequentemente, minimizar a emissão de CO2, através do 

aperfeiçoamento dos processos de gestão de resíduos que priorizam: 

 Não geração, 

 Reciclagem, 

 Compostagem, 

 Reutilização interna e por empresas externas, 

 Incineração com recuperação de energia e 

 Reformulação de processos de produção de resíduos. 

Ademais, visa-se disseminar entre os colaboradores da empresa, boas 

práticas e inciativas para reduzir o desperdício, fomentando a importância do 

consumo consciente e introduzindo atitudes que contribuam para essa redução. 

Atualmente, objetivamos garantir que a redução dos resíduos ocorra de forma 

continuada e sustentável, por meio do engajamento de todos os colaboradores no 

descarte correto dos resíduos e de um fluxo de processo padronizado. 

3. Descrição do projeto  

O projeto consiste na aplicação de um conjunto de ações, métodos, 

técnicas e tecnologias, que visam coletar e destinar todos os resíduos gerados na 

empresa de forma ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente 



 
viável. Tais práticas são avaliadas continuamente e novas oportunidades 

fomentadas, através de programas de incentivo ao desenvolvimento de projetos e 

melhorias pelos colaboradores, tais como:  

 Relatórios de EHS (Environment, Health and Safety): Documento 

que auxilia os colaboradores na identificação, análise e eliminação 

de riscos ambientais. Em 2016 foram apresentados cerca de 357 

relatórios de EHS, até o momento; 

 GEC (Grupo de excelência contínua): os colaboradores tem a 

oportunidade de desenvolver projetos, de oportunidades analisadas 

diariamente, com vínculo em ganhos ambientais. Em 2016, foram 

inscritos 196 GEC’s, sendo 123 (63%) com potencial de impacto 

positivo no meio ambiente e/ou segurança do trabalho. 

A unidade estabeleceu um plano para que resíduos provenientes do 

escritório, sucata metálica, papelão, paletes, plásticos, restos de alimentos, papéis 

toalha e outros materiais passassem a ser reciclados, reutilizados, convertidos em 

energia ou eliminados do processo de trabalho. 

Os resíduos destinados a aterro sanitário atingiu apenas 0,99% dos 

resíduos gerados no site em 2016. Para a sustentação desse resultado, a 

empresa desenvolveu projetos e ações que tiveram como referência o princípio 

dos 3R´s,– Redução (do uso de matérias-primas e energia e do desperdício nas 

fontes geradoras), Reutilização direta dos produtos e Reciclagem dos materiais – 

e tomou iniciativas voltadas a: 

 Manter os procedimentos documentados para assegurar a gestão 

coerente e contínua de resíduos; 

 Documentar elementos para quantificar e acompanhar todos os 

fluxos de resíduos; 

 Manter em boas condições os recipientes adequados para cada 

categoria de resíduo; 



 
 Manter registros de envio para resíduos de todas as categorias; 

 Conscientizar os colaboradores sobre o gerenciamento adequado 

dos resíduos, baseadas no programa de treinamento de gestão de 

resíduos.  

 Reforçar a cultura entre os membros da comunidade, sobre a 

importância da gestão adequada dos resíduos e sua repercussão no 

meio ambiente, saúde e segurança das pessoas; 

 Certificar que as empresas responsáveis pela coleta dos resíduos 

sejam certificadas pelos órgãos ambientais vigentes. 

A conscientização interna e externa é tida como base da sustentação do 

nosso projeto, tendo em vista a forte influência tanto dos colaboradores quanto da 

sociedade na coleta seletiva que é parte integrante dos projetos de reciclagem, e 

quando bem gerenciada contribuirá decisivamente para aumentar sua eficiência. 

Por esse motivo, foram desenvolvidos programas de conscientização na base do 

sistema, que visaram o maior envolvimento e engajamento dos colaboradores com 

as questões ambientais eminentes na empresa. Além disso, inspeções ambientais 

são realizadas semanalmente, com o intuito de identificar pontos de melhoria, 

também voltados para análise das condições dos coletores  e situação de 

descarte dos resíduos. 

A sistemática de fluxo de dados de resíduos ocorre de forma eficaz, 

envolvendo diversas áreas, desde os responsáveis pelo acompanhamento da 

coleta até os envolvidos no controle de pesagem final de saída.  

Foram desenvolvidas ações visando a redução, a reutilização e a 

reciclagem, tais como: 

 Utilização de alimentos já processados no restaurante da empresa: 

os alimentos utilizados no restaurante são pré-processados por 

empresas ambientalmente responsáveis e, portanto, não há geração 

de restos de alimentos no estágio de preparação, o que 



 
anteriormente representava mais de 1 ton mensalmente. Além dos 

ganhos ambientais, tal iniciativa contribuiu para a redução de custos; 

 Reciclagem de papel toalha: o papel toalha proveniente dos 

sanitários são recolhidos e enviados para uma empresa externa, 

responsável pela reciclagem deste material. São gerados cerca de 

4.800 kg  mensalmente; 

 Alimentos porcionados servidos no restaurante: esta iniciativa tem 

contribuído para a redução da geração de resíduos alimentares e 

copos plásticos; 

 Processo de biodecomposição de resíduos alimentares: todo o 

resíduo alimentar gerado no restaurante, cerca de 12 ton por ano, 

passou a ser enviado para um sistema de biodecomposição. O 

resíduo transforma-se em adubo orgânico, utilizado como fertilizante 

nas atividades de jardinagem internas; 

 Higienização e reutilização de luvas. 

Todos essas iniciativas contribuíram significativamente para a redução de 

resíduos e emissão de gases de efeito estufa (GEE) associados com aterros 

sanitários, especialmente o metano, gás 20 vezes mais potente do que o dióxido 

de carbono. 

4. Resultados 

Como resultado do desempenho da Eaton de Mogi Mirim na gestão dos 

resíduos sólidos, a empresa foi certificada pela Corporação em julho de 2016, 

como a primeira do Grupo Veículos na América do Sul a ter o status “Zero Waste 

to Landfill”, por atender aos critérios pré-estabelecidos, que determinavam o 

desvio de menos de 2% de resíduos para aterro, procedimentos e planos de 

gerenciamento consistentes, recipientes de armazenamento de resíduos bem 

conservados e corretamente identificados, fluxo de resíduos bem estabelecidos e 



 
licenças ambientais das empresas coletoras dos resíduos atualizadas. No ano de 

2016, apenas 0,99% dos resíduos gerados pela empresa foram destinados à 

aterros sanitários. 

As iniciativas tomadas contribuíram para a redução anual de 

aproximadamente 30 ton de resíduos para aterro sanitário e, consequentemente 

deixou de emitir aproximadamente 79 ton de CO2 anualmente, que, de outra 

forma, teriam sido lançadas para atmosfera.   

Todas essas atividades trazem a garantia de um sistema de gerenciamento 

de resíduos bem consolidado e eficaz. Este projeto foi divulgado à comunidade 

pelo jornal da cidade e reconhecido por empresas locais como “benchmark”.  

 

Figura 1: Paineis informativos sobre geração e destinação de resíduos 



 

 

Figura 2: Atividades de conscientização ambiental 

 

Figura 3: Painel de conscientização ambiental 



 

 

Figura 4: Explicação sobre o biodigestor 

 

Figura 5: Dinâmica de reciclagem com grupo de escoteiros do município 

 



 

 

Figura 6: Geração de resíduos enviados para aterro em 2016 

 

Figure 7: Geração de resíduos enviados em 2016 

  



 

5. Resumo 

Projeto “Zero Resíduos para Aterro Sanitário” 

A Eaton de Mogi Mirim estabeleceu um plano para que resíduos 

provenientes do escritório, sucata metálica, papelão, paletes, plásticos, restos de 

alimentos, papéis toalha e outros materiais passassem a ser reciclados, 

reutilizados, convertidos em energia ou eliminados do processo de trabalho. 

Os resíduos destinados a aterro sanitário atingiu apenas 0,99% dos 

resíduos gerados no site em 2016. Para a sustentação desse resultado, a 

empresa desenvolveu projetos e ações que tiveram como referência o princípio 

dos 3R´s,– Redução (do uso de matérias-primas e energia e do desperdício nas 

fontes geradoras), Reutilização direta dos produtos e Reciclagem dos materiais – 

e tomou iniciativas voltadas a: 

 Manter os procedimentos documentados para assegurar a gestão coerente 

e contínua de resíduos; 

 Documentar elementos para quantificar e acompanhar todos os fluxos de 

resíduos; 

 Manter em boas condições os recipientes adequados para cada categoria 

de resíduo; 

 Manter registros de envio para resíduos de todas as categorias; 

 Conscientizar os colaboradores sobre o gerenciamento adequado dos 

resíduos, baseadas no programa de treinamento de gestão de resíduos.  

 Reforçar a cultura entre os membros da comunidade, sobre a importância 

da gestão adequada dos resíduos e sua repercussão no meio ambiente, 

saúde e segurança das pessoas; 

 Certificar que as empresas responsáveis pela coleta dos resíduos sejam 

certificadas pelos órgãos ambientais vigentes. 



 
A conscientização interna e externa é tida como base da sustentação do 

nosso projeto, tendo em vista a forte influência tanto dos colaboradores quanto da 

sociedade na coleta seletiva que é parte integrante dos projetos de reciclagem, e 

quando bem gerenciada contribuirá decisivamente para aumentar sua eficiência.  

 


