
Operation Clean Sweep –                   

Um Compromisso Corporativo 
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BOREALIS Itatiba 

 



• Abril de 2014: A Borealis foi falsamente acusada por alguns meios de comunicação, 

de despejar grandes quantidades de plástico no rio Danubio. 

• Q3&4 de 2014: Foi realizada uma análise completa em todos os sites de polímero da 

Borealis. Foi desenhado um mapa para cada site, também foi uma fase de 

implementação das primeiras melhorias. 

• Dezembro de 2014: A Borealis assinou um termo de compromisso com a Operation 

Clean Sweep (OCS). 

• Abril de 2015: A Borealis assinou o acordo “Zero Pellet Loss“ na Austria. Todo o ano 

de 2015: Implementação de planos de melhoria em cada site de polímero. 

• Q1 de 2016: A Borealis projetou um catálogo de auditorias OCS em juntamente com 

a Total. 

• Q2&3 de 2016: Realizaram-se auditorias próprias em todos os sites de polímero e 

realizou-se o relançamento da campanha de conscientização “Zero Pellet Loss“. 

Nossa jornada com a Operation Clean Sweep  
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Operation Clean Sweep – 5 passos mandatórios 

5. 
Acompanhamento 

• Inspeções de 
rotina 

• Melhoria Contínua 

• Compartilhamento 
do aprendizado 

4. Conscientização 

• Elaboração de 
procedimentos 

• Treinamentos 

• Monitoramento 

3. Evolução 

• Instalações e 
equipamentos 

2. Avaliação 

• Conformidade 
com as leis e 
regulamentações 

• Auditorias no Site 

• Identificar áreas 
vulneráveis 

1. 
Comprometimento 

• Fazer do “Zero 
Pellet Loss” uma 
prioridade  

• Se transformar em 
um compromisso 
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“A Borealis tem a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente firmemente 

ancorada em sua filosofia empresarial” 



Auditoria OCS– Modelo Pleno 

 Dar foco 

 Precisamos de uma boa base para construir: iniciar pelo básico 

 Setar um padrão onde não há um padrão 

 Ter a ambição de atingir o nível máximo em todas as dimensões (nível 5) 
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Catálogo com 89 questões 

divididas em 14 categorias 

 

Principais avaliações 

1 – Muito ruim – requisitos 

insatisfatórios 

2 - Ruim – requisitos  parcialmente 

insatisfatórios; desvios maiores 

3 - Moderado- requisitos 

parcialmente satisfatórios; desvios 

significantes 

4 - Avançado – requisitos  

satisfatórios; desvios pequenos 

5 - Performance excelente; plena 

conformidade com os requisitos 

 dados fictícios, usado apenas para demonstração 



• Assegurar a máxima conformidade legal 

• Gestão e mapeamento de risco 

• Sistemas de contenção e controle 

• Ferramentas apropriadas, manutenção da 

limpeza das áreas – descarte seguro 

• Treinamento de funcionários e motoristas 

• Gerenciar o housekeeping – Verificação do nível 

de limpeza 

OCS – Contenção Básica 
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− Liderança e Comportamento 

− Engagement walks (EW) / Near Miss reports (NM) 

− Medidas de Prevenção 

− Mudanças de práticas de trabalho e comportamentos 

− Evitar vazamentos/derramamentos 

− Instruções de trabalho e ferramentas apropriadas 

− Reciclagem e descarte seguro 

 
 

 

Operation Clean Sweep – Avançado 
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− Gestão do fluxo de valor da cadeia 

− Encorajar nossos clientes e distribuidores a se juntarem ao OCS  

− Companhias de transporte,  

− Componedores,  

− Armazéns externos 

− Silos externos 

− Recicladores (empresas de reciclagem) 

− Melhoria Contínua e Ownership                                                       

(esquema de sugestões dos funcionários) 

− Auditorias frequentes e monitoramento de                         

performance 

 

 

OCS – Performance de Liderança 
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1. A aquisição da Borealis da principal 

empresa alemã de reciclagem de  

plásticos mtm plastics em 2016 foi 

o primeiro grande marco em sua jornada para contribuir de forma mais 

significativa para a Economia Circular (CE). 

Economia Circular 
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* Nossa unidade em Niedergebra 

https://www.youtube.com/channel/UCJ0M3Mfmu7nfjknyHSxijnQ 

http://mtm-plastics.eu/en/home/
http://mtm-plastics.eu/en/home/
http://mtm-plastics.eu/en/home/


Boas Práticas – 

Borealis Brasil 
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Exemplos de Sistemas Básicos: Skimmers de 
conteção de peletes instalados ao redor da fábrica. 
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        Skimmer 7 – Projeto de Expansão 



-  Instalações de suportes de mangueiras e compra de mais mangueiras e 

rodos/vassouras nas áreas. 

Padronização e Adequação de ferramentas e 
recursos de limpeza nas Áreas 
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Piso 2 – Planta II 

Área de Ensaque 

Planta I 

Piso 4 – Planta I 

Boas práticas 



- Ferramentas de limpeza disponíveis nas áreas de produção, Laboratório e 

Logística. 

Padronização e Adequação de ferramentas e 
recursos de limpeza nas Áreas 
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 Piso 3 – Planta I Ensaque -Planta II Injeção – Lab. 

Desenvolvimento 

Boas práticas 



- Tem a função de reter os pellets, sem impedir o escoamento da água. 

Contenções - Ralos na Planta II (Parte I) 
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 Antes Depois 

Boas práticas 



  

Contenções - Ralos na Planta II (Parte II) 
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Antes 

Cesto 

Depois 

Boas práticas 



  

Contenções – Gaiola na entrada de efluentes na 
ETE 
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Gaiola 3 mm 

Antes Depois 

Boas práticas 



  

Contenções – Gaiola na saída das canaletas da 
Planta I 
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Gaiola 
Furo 

3mm 

Antes Depois 

Boas práticas 



- Recipiente para contenção dos pellets para evitar que caiam no chão. 

 

Contenção Melhorada – Silo de Mistura na Planta I 
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Antes 

Depois 

Boas práticas 



- Impedem que os pellets caiam no piso térreo. 

 

Fechamentos – Piso 1 da Planta II 
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Antes 

Depois 

Antes 

Depois 

Boas práticas 



- Impede que os pellets caiam na rua e no piso térreo durante a limpeza. 

Roda-pés – Piso 1 da Planta II 
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- Uso de um balde para conter os pellets que caírem durante a coleta de 

amostra 

 

Contenções – Descarregamento de Granel 
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Antes Depois 



Contenções – Contenção na esteira de Transporte  
da Planta II 
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Antes Depois 

Tubo PVC 
Pellets caem 

devido aos sacos 

rasgarem ou 

furarem 



Contenções – Abraçadeiras nas travas de 
mangotes 
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Antes Depois 

• Evita que a trava solte e consequentemente o mangote solte com os pellets. 



Contenções – Abraçadeiras nas travas de 
mangotes 
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Antes Depois 

• Retém os pellets que caem durante as transições de produtos na linha e se torna um 

recipiente de limpeza mais fácil. 



Evita o derramamento de pellets em uma área de difícil acesso. Com uma 

chapa é possível varrer os pellets com mais facilidade. 

Contenções – Contenção lateral no Abastecimento 
L412/L418 

OCS audit summary and best practices  25 | 

Depois Antes 
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OCS (Audit) –Maturity Model 

Nov 2016 

Jul 2017 



“Os resíduos plásticos não pertencem aos rios, lagos, 
mares ou a qualquer outro lugar do meio ambiente ... Este é 
um grande desafio para a sociedade que devemos resolver 
juntos ... " 

Summary 
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“Reconhecemos o compromisso da nossa 

empresa com a o Clean Sweep e o objetivo de 

prevenir a perda de peletes no meio ambiente " 

Menssagem Final 
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Thank you 

Unless otherwise specifically stated, this presentation, 

any part of it, or any information contained herein may 

only be copied, disclosed or used within the Borealis 

group of companies. Borealis AG and its affiliates 

give no warranty and make no representation as to 

the accuracy, completeness or fitness for any 

particular use of the information contained herein. 
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