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RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA 

NOME: Black e Decker do Brasil Ltda 

ENDEREÇO: Rodovia BR 050 ,s/n°. KM 167 – Bairro Distrito Industrial II 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01/18654/2012 

 

INTRODUÇÃO 

 

Trata-se do empreendimento Black e Decker do Brasil Ltda. localizado na Rodovia BR 050 

s/n° KM 167 Bairro Distrito Industrial II, desenvolvendo atividade Terminal de Cargas, 

Exceto Minérios e Produtos Químicos e Petroquímicos (Centro de Distribuição). Em 

atendimento à solicitação do GTE, a fiscalização da SEMAT compareceu no local supracitado 

no dia 25 de janeiro de 2013 ás 10h. 

 

PROCEDIMENTO DE VISTORIA 

Em vistoria a empresa em atendimento a solicitação do GTE, para levantamento de Estudo 

Prévio Impacto de Vizinhança (EIV), a vistoria foi acompanhada pela responsável a Srª 

Fabiana de Araújo Lana (Engenheira de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente), onde nos 

acompanhou por todas as dependências do empreendimento. O Centro de Distribuição da 

Black e Decker do Brasil Ltda. dispõe de uma área construída de 20.799m² e uma área de 

7.200m² destinada a expansão, cujo principal objetivo é o de recebimento, armazenamento e 

distribuição de produtos acabados, acessórios e peças, importados e nacionais. A estrutura 

física consiste em um grande galpão em estruturas metálicas coberto com telhas em folhas de 

zinco e piso todo impermeabilizado, no local possui 17 docas de embarque e desembarque 

com piso asfáltico.  Para o armazenamento dos produtos dentro do galpão possui hacks com 

17.000 posições para palets com capacidade para 20.000 destinados ao armazenamento de 

produtos acabados importados e nacionais embalados em caixas de papelão sobre palets. O 

Centro de distribuição possui um quadro funcional de 70 colaboradores nos turnos das 

08h00min às 18h00min. Dispõe ainda de áreas administrativas onde se encontram os setores 

que dão suporte as operações que é Comercial, Logística, Impex ( importação e exportação), 
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operação de produto acabado (onde são realizados os processos administrativos para 

expedição dos produtos acabados, operação de Acessórios e Peças (onde são realizados os 

processos administrativos para expedição de acessórios e peças, Revisão de Produto (setor 

responsável pela revisão de produtos avariados recebidos pelos clientes e embalagens 

danificadas de produtos acabados armazenados, Espaço destinado a Gollog ( Serviços de 

cargas da Gol o qual realiza as entregas aéreas e aos Correios através de PAC e SEDEX e a 

Sala destinada as transportadoras parceiras (transportadora Atlas a qualatua no Norte e Centro 

Oeste, Transportadora Rapidão Cometa no Nordeste, Patrus no Sudeste, Uberlog na região da 

grande São Paulo, Rodonaves no interior de São Paulo, Sul DF e Goíás..  

 

 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 
Foto 1 – Vista do Centro de 
distribuição. 
Fonte: SEMAT, janeiro de 2013. 

 
Foto 2 – Galpão de armazenamento do 
produto acabado. 
Fonte: SEMAT, janeiro de 2013. 

 
Foto 3 – Área externa de carga   e 
descarga. 
Fonte: SEMAT, janeiro de 2013. 

 
Foto 4 – Setores administrativos. 
Fonte: SEMAT, janeiro de 2013. 
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Foto 5 – Produtos acabados. 
Fonte: SEMAT, janeiro de 2013. 

 
Foto 6 – Área interna de carga e 
descarga. 
Fonte: SEMAT, janeiro de 2012. 

 
Foto 7 – Vista de uma área de frente ao 
empreendimento. 
Fonte: SEMAT, janeiro 2013. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto conclui  se que  o empreendimento encontra-se em uma área onde possui 

vários empreendimentos nas proximidades do mesmo. 

 
 

 
Uberaba, 31 de janeiro de 2013.  
 
 
 
Andreza Aparecida Alves Lage 
Agente de Fiscalização-SEMAT 


