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Pergunta nº: 1246/Question nº: 1246 

 
Título: /Title: Ajuda para meu TCC na área de engenharia 

ambiental (P+L na manutenção) 

 

    Por: / By:  Valdemir da Silva 

 
E-mail: vsilvaval@bol.com.br  

 

Questão: /Question: 
 

Prezado senhor 

 

Estou na correria para fazer o TCC. Sou estudante de Engenharia 
Ambiental e iniciando fazer o TCC selecionei como tema escolhi P+L em 

indústria de celulose. Estou trabalhando em uma empresa recentemente 

de celulose na área de manutenção, porém não sei por onde começar. 

Aguardo sua ajuda. 
 

Meu email  onde podemos manter contatos vsilvaval@bol.com.br 

Tel (71) 91970876 
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Atenciosamente, 

Valdemir da Silva 

_________________________________________________ 
 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Valdemir – bom dia. 

Sugiro um tema muito interessante que seria “Efeitos ambientais dos 

problemas de manutenção em fábricas de celulose e formas de se 

prevenir os mesmos”. 
Se optar por fazer isso, me informe. 

Um abraço 

Celso 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Valdemir da Silva 

 
E-mail:  vsilvaval@bol.com.br  

 

Prezado  

Gostei do tema vamos então começar. O que devo buscar para 

iniciarmos 
 

_________________________________________________ 

 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Valdemir – acredito que deva entrevistar as diversas áreas operacionais 

da fábrica e questionar sobre as causas de problemas de manutenção 
que causaram ou que podem causar impactos ambientais e perguntar 

sobre quais ações poderiam ser tomadas antes para prevenir e depois 

para mitigar esses efeitos. 

 
Em geral esses efeitos são repetitivos e com causas parecidas – poderá 

elaborar um questionário padrão e ir entrevistando as pessoas chaves 

da empresa para obter essas respostas - depois trabalhe nelas. 

 

Tente associar nas questões os conceitos de P+L e Ecoeficiência. 
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Respostas obtidas, comece um tabulamento e tente explicar as 

sugestões de melhoria com base em ações para: 

 
 melhor uso de insumos;  

 redução de perdas;  

 redução de geração de poluição hídrica;  

 idem emissões aéreas;  
 idem resíduos sólidos;  

 redução de custos pela redução de poluentes gerados;  

 sugestões de ações preventivas para a área de manutenção;  

 sugestões de ações mitigadoras para a área de manutenção;  
 idem para as áreas operacionais (ações preventivas e 

mitigadoras). 

 

Bom trabalho, mas antes obtenha as autorizações devidas de seus 
superiores. 

 

Use fotos para clarificação das sugestões e da identificação dos 

problemas. 

 
Um abraço 

Celso 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Valdemir da Silva 

 
E-mail:  vsilvaval@bol.com.br  
 

Ok, vou começar elaborando o questionário e solicitar autorização dos 

setores da empresa qualquer dúvida, entrarei em contato, tudo bem? 
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