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RESUMO 

BRUSTOLIN JUNIOR C. GESTAO AMBIENTAL: A IMPORTANCIA DA 
API I~Ar.An nF r.nNTRnl I=~ AMRIFNTAIS F~;: -···O-- ~ =- - - - - -

'PnT~Nr.IALMENTE POLUIDORAS NA CIDADE DE CURITIBA. ~ste trabalho de 
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ambiental em empresas potencialmente poluidoras. As atividades produt!'.'e.~ Qe~e.~ 
I I - • o 

poiUI'ifOO e uegrauar;ao arno1ern:a1 que pur sua vez aumern:am us cusms e us 
passives que em muitos casas nao sao dimensionados pelos gestores. Neste estudo 
serao demonstrados os fundamentos da ISO serie 14000, mais especificamente a 
ISO 14001, Especificacao do Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA), que sera 
a norma em rela9ao-ao qual o sistema de gerenciamento ambiental da empresa sera 
iulaado. Todo o oroieto industrial imolica modificac6es em seu entorno. um imoacto 
ambiental que pode afetar mais do que o local ffsico. Essas mudan98s podem ser 
ru::.~tinn~rl~~ nn~iti\!~m~nt~ n~r~ minimi7~r ~~~ 1 imn~l"'tn n1 1 nnrl~m c:t:or innnr!:!rl!:!c: 
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deixando que o meio alterado siga seu curso em urn processo de degrada9ao cada 
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controles internos que as auxiliara na gestao ambiental. Abordar -se-a 
' - . ' - . . - '~ .. . . ' . 

supemc1a1meme os passos para a 1mp1ama«;ao ao o:>1s1:ema ae \.:Jes1:ao AmOJemaJ, 
demonstrando a necessidade do envolvimento de toda a organiza9ao no caso da 
real implanta98o do programa. 

Palavras-Chave: Gestao, Ambiental, Aplica98o de Controles Ambientais. 

e-mail: jlbrustolin@superig.com.br 
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1 INTRODUCAO 

A gestao empresarial experimenta atualmente uma verdadeira revoluc;ao de 

postura e de desenvolvimento com ferramentas que auxiliam na conduc;ao dos 

neg6cios visando qualidade aliada a responsabilidade socioambiental. 

A gestao ambiental e urn instrumento importantfssimo nas conquistas 

pleiteadas pelas empresas, alem instituir programas e procedimentos para atender 

demandas especfficas, alem das questoes contabeis e operacionais. Vivencia-se urn 

mundo completamente mudado, a aten<;ao da gestao ambiental esta voltada a uma 

diversidade de frentes de ac;oes, o que acaba se tornando num verdadeiro desafio 

cotidiano. 

A base do agroneg6cio brasileiro e a agricultura. Esta deve ser vista como o 

centro dinamico de uma serie de atividades economicas, que envolvem as atividades 

de produc;ao agricola propriamente dita (lavouras, pecuaria, extrac;ao vegetal), 

aquelas ligadas ao fornecimento de insumos nas liga¢es para tras (backward 

linkages), as relacionadas com o processo agroindustrial e as que dao suporte ao 

fluxo de produtos ate a mesa do consumidor final, nas liga¢es para frente (forward 

linkages). Nesse sentido, no suporte a produ<;ao vinculam-se com o setor agricola as 

industrias de fertilizantes, defensives, maquinas e equipamentos agrfcolas, 

financiamentos (credito rural para investimento e custeio), pesquisa agropecuaria e 

os transportes desses insumos. 

A agilidade, a inovac;ao e a transparencia na prestac;ao das informac;oes sao 

fatores fundamentais para as empresas se manterem competitivas no mercado de 

agroneg6cio, pois a legislac;ao ambiental brasileira esta se ampliando para cobrir as 

lacunas existentes e se tornando mais restritiva no tocante ao controle dos impactos 
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ambientais. Assim sendo, a incorporac;ao da variavel ambiental na gestae 

empresarial nao e apenas um diferencial competitive, mas uma questao de 

sobrevivencia em Iongo prazo. 

Nas ultimas duas decadas, foram desenvolvidos sistemas publicos de gestao 

ambiental e um acervo que inclui sistemas gerenciais, metodologias para 

caracterizar a qualidade do meio ambiente, identificar agentes poluidores, analisar 

impactos ambientais, licenciar e fiscalizar as atividades produtivas, implantar 

equipamentos de controle e programas de recuperac;ao ambiental. Dentre as 

iniciativas do setor empresarial, se destaca a elaborayao de normas consensuais 

sabre diferentes aspectos da gestae ambiental, incluindo orientac;oes para a 

definiyao de polfticas ambientais nas empresas, implantac;ao de sistemas de gestae 

e a utilizac;ao de ferramentas e metodologias para a realizac;ao de auditorias 

ambientais, certificac;ao de empresas, processes e produtos, analises de risco, ciclo 

de vida de produtos e outros. 

As polfticas de gestao ambiental, se aplicadas corretamente, podem fornecer 

informac;oes significativas que permitem o acompanhamento e a tomada de decisao 

em relac;ao a aquisiyaes, vendas, parcerias, processes e gestao do neg6cio. 

lndependentemente de qual seja a sua solicitac;ao, se externa ou interna a 

organizac;ao, e possfvel adequar a gestao ambiental as reais necessidades da 

empresa. 

Mundialmente, os sistemas de avaliayao de desempenho atual evolufram da 

area da gestae da conformidade, para a area de responsabilidade corporativa. As 

companhias lfderes utilizam atualmente a informayao gerada pelos programas de 

avaliayao de desempenho para avaliar os riscos e gerenciar problemas, visando 

minimizar futures riscos e passives ambientais. 0 crescimento constante na busca 
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da realizagao de auditorias pelas empresas tern ratificado a preocupagao cada vez 

maior com a gestao ambiental, tanto por iniciativa propria quanto por pressao. 

A incorporayao da questao ambiental na gestao das empresas tern relagao 

direta como progresso em relagao a objetivos eo relativo impacto de seus produtos. 

As auditorias formam parte integral dos sistemas de gestao, tanto como feedback do 

controle interne quanto para contribuir com os objetivos da analise crltica pela 

administragao. A crescenta vigilancia sobre as credenciais ambientais das 

empresas, tanto interna quanto externa, requer da administragao urn born sistema de 

monitoramento e de informagoes, que as auditorias podem fornecer. 

lndependentemente que a gestao ambiental seja realizada de modo voluntario 

ou por atendimento a requisitos legais, os resultados provenientes podem possibilitar 

ganhos competitivos para o neg6cio, desde que se entenda o seu processo como 

uma oportunidade para a melhoria continua. 

Este trabalho tern a intengao de subsidiar as empresas quanto a importancia 

da gestao ambiental na gestao empresarial em empresas do ramo do agroneg6cio 

potencialmente poluidoras do meio ambiente. 0 estudo de caso tern como objetivo 

avaliar os riscos ambientais que as empresas possam estar expostas, da seguinte 

forma: demonstrar a administragao qual a necessidade do gerenciamento do 

impacto no meio ambiente, introduzir a responsabilidade socioambiental da empresa 

frente as geragoes futuras, propor transparencia na divulgagao das informagoes 

socioambientais. 

Subsidiar as empresas quanto a importancia da gestao ambiental; Avaliar os 

riscos ambientais; Esclarecer a necessidade do gEfrenciamento do impacto ambiental; 

Demonstrar a responsabilidade socioambiental da empresa; Analisar duas outras 
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empresas do mesmo ramo industrial; Propor transpar€mcia na divulgayao das 

informagoes. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

As orientac;oes gerais para as pesquisas dadas por meio do metoda que, 

como urn instrumento, facilitaram o planejamento das pesquisas e as interpretac;oes 

dos seus resultados. Para que a pesquisa tivesse coesao estruturou-se o caminho 

que trilhado durante o desenvolvimento deste trabalho, de forma que todos os 

objetivos propostos foram atingidos. 

A pesquisa ira explorar o problema proposto de forma a deixa-lo mais 

expllcito e aprimorando as ideias ou descobertas realizadas anteriormente. 0 estudo 

explorat6rio sera tambem utilizado para fazer a analise te6rica das areas pertinentes 

ao problema formulado, como tambem para observac;ao direta e a realizac;ao de 

entrevistas, as quais objetivam levantar dados para complementar os conhecimentos 

te6ricos da pesquisa. 

Os objetivos especfficos serao abordados pela tecnica da pesquisa 

bibliografica, segundo os indicadores da area de gestao ambiental. Caracterizagao 

da importancia da gestao ambiental, avaliando possfveis riscos que a empresa esta 

exposta, tais como: Avaliar os riscos ambientais; Avaliar os riscos sociais; Esclarecer 

a necessidade do gerenciamento do impacto no meio ambiente. 

Serao realizadas analises dos aspectos relacionados a responsabilidade 

social: lndicadores de responsabilidade social empresarial; Relac;oes transparentes 

com a sociedade e com a comunidade local; Responsabilidade frente as gerac;oes 

futuras. 

Para fins de comparabilidade poderao ser feitas analises dos procedimentos 

adotados por o~tras empresas que atuam no em ramo industrial com possibilidade 

de agressao ao meio arnbi~nte. 
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Desenvolver politicas e procedimentos com o objetivo de gerenciar os 

temas s6cio-ambientais e demonstrar para as partes interessadas que as 

politicas, procedimentos e praticas estao em conformidade com as normas 

vi gentes. 

A revisao de literatura sera feita especialmente nas areas de gestao e 

auditoria ambiental, entendo os processes de risco e sugerindo mudangas 

necessarias a adequagao das empresas. Levantando tambem as principais 

resistencias mapeadas no ambiente organizacional e as posslveis solugoes para 

trabalhar com cada uma delas. Na area de gestao ambiental, pretende-se abordar 

assuntos que ap6iam sua utilizagao dentro de empresas potencialmente poluidoras 

do meio ambiente, bern como aqueles relacionados a etica ambiental, 

responsabilidade socioambiental, legislagao pertinente, aplicabilidade na empresa 

em que sera realizado o estudo de caso. 

A literatura pertinente sera construfda utilizando-se referencias eletronicas e 

bibliograficas para identificar quais sao as barreiras mais comuns criadas por atores 

organizacionais diante as exigencias ambientais, e quais sao os impactos mais 

comuns no comportamento empresarial no meio ambiente, advindos desta mudanga. 

Na literatura consultada existem medidas padroes, definidas como 

importantes a serem aplicadas em gestao ambiental. Estas medidas tambem serao 

levantadas, e, se ap6s a analise dos dados coletados algumas delas forem 

pertinentes para veneer as barreiras detectadas nos objetos de estudo, serao 

utilizadas. 

Nas fontes "nao-cientificas" - revistas da area de gestao ambiental e artigos 

publicados em revistas de 6rgao publicos e peri6dicos especializados em assuntos 

relacionados ao meio ambiente, que sao consideradas sem muita relevancia para 
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pesquisas academicas, serao mapeados alguns relatos de sucessos e insucessos 

da aplicac;ao de polfticas s6cio-ambientais. Estas fontes serao selecionadas 

seguindo o criteria do autor do artigo assumir posiyao relativamente neutra. Destes 

relatos serao extrafdas informac;oes que indicam os valores economizados por 

outras empresas na implantayao de sistema de gestao ambiental. 

As fontes eletronicas tambem servirao para busca de informac;oes 

relacionadas aos tipos de controles internes utilizados nas organizac;oes. 

No infcio do projeto escolheu-se trabalhar com uma empresa de 

beneficiamento de trigo por meio da observayao direta do pesquisador e de seu 

orientador, que visualizaram a necessidade da gestao ambiental em empresas que 

estao diretamente relacionadas com o meio ambiente, porem a pesquisa foi 

direcionada as empresas potencialmente poluidoras do meio ambiente pelo motivo 

de aquela ter encerrado suas atividades durante a elaborac;ao deste projeto. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Cinquenta e urn anos depois da assinatura da Declara9ao Universal dos 

Direitos Humanos, o mundo necessita de uma nova declara9ao universal, desta vez 

de obriga96es humanas, tanto dos individuos quanta dos estados, a fim de deter a 

progressiva deteriora9ao do ambiente de nosso Planeta. Ha no mundo milhares de 

organiza96es que atualmente se ocupam dos direitos das pessoas, mas somente urn 

punhado esta se preocupando com o estabelecimento de obriga96es humanas. 

As atividades economicas e seus efeitos sabre o meio ambiente sao questoes 

mundialmente discutidas. Segundo DENARD! (2006, artigo internet) "A globaliza9ao, 

tema que envolve diversas areas do direito, de fate implantou uma rela9ao constants 

entre pafses, principalmente na esfera comercial. Entretanto, essa forma de 

relacionamento, pratico ou jurldico, ainda nao contemplou a area ambiental, aqui as 

discussoes internacionais encontram-se em fase incipiente, documentadas, porem 

nao implantadas". Para evitar, compensar ou mini mizar seus impactos ambientais 

negatives, as atividades economicas potencialmente poluidoras sao atualmente 

objetos de legisla96es especfficas, disciplinadores de procedimentos tecnol6gicos e 

operacionais capazes de eliminar ou reduzir os poluentes. Alem das normas legais, 

outras recomenda96es e propostas, ainda sem regulamenta9ao, estao 

paulatinamente sendo implementadas no sentido da efetiva responsabilidade e das 

obriga96es quanta a restaura9ao de danos ao ambiente. Nessa diretriz, o passive 

ambiental vern se incorporando como urn instrumento de gestao. Durante o perfodo 

da chamada Revolu9ao Industrial nao havia preocupa9ao com a questao ambiental. 

Os recursos naturais eram abundantes, e a polui98o nao era foco da aten9ao da 

sociedade industrial e intelectual da epoca. A partir da escassez dos recursos 



9 

naturais, somado ao crescimento desordenado da populayao mundial e intensidade 

dos impactos ambientais, surge o conflito da sustentabilidade dos sistemas 

economico e natural, e faz do meio ambiente urn tema literalmente estrategico e 

urgente. 0 homem comega a entender a impossibilidade de transformar as regras da 

natureza e a importancia da reformulagao de suas praticas ambientais. Em estudo 

recente LAVORATO destacou os limites dos recursos naturais: 

A humanidade esta usando 20% a mais de recursos naturais do que o 
planeta e capaz de repor. Com isso, esta avanyando sabre as estoques 
naturals aa 1 erra, comprometenao as geracoes atua1s e ruturas, segunao o 
Relat6rio Planeta Vivo 2002, elaborado pelo WWF e lancado este ana em 
.- ___ L _ - _ _J __ I_ f ~ _• _ _I_ f . f A A ~ '-"I'- "'! _ f 

-.::lt:OIIt:OUI a. L.lt;; dvVI UV vVIII V I t:OidlVIIV, V fJidllt:Old lt:OIII I I,'+ UIIIIVt;;;) Ut;; llt:Ovldl t;;;) 

de terra e espac;o marinho produtivos - au 1,9 hectares de area produtiva 
~r.v- "'"'~V"\i.f.,... 1\ll,...r""'"' htrrnl"lln;rlnrl,... r'l.r.f.A Jrt""nnrf,.., n. 1"'\rtJ~;,,....,.f"n.f.l""\"' -f4") 7 hilh;;ru·• .n-
,_......,, --,.... ... - ...... __ - ··-···-···---- __ .__ ---··--- _'1.._. ........................ - ·-,· -····--- ..... ...... 

hectares para produzir as graos, peixes e crustaceos, came e derivados, 
AQW'l p PnPrQil"l f'!IIP r.nn~nmP r.l"lrll"l llffi rln~ n hilhnP~ riP hl"lhitl"lntp~ riA 

Terra, portanto, usa uma area de 2,3 hectares. Essa area e a Pegada 
Ecol6oica de cada um. 0 fator de maior peso na composicao da Peqada 
Ecol6gica hoje e a energia, sobretudo nos paises mais desenvolvidos. 
(LAVORATO, ARTIGO INTERNET, 20h50minh, 24/04/2006) 

A ameaga a sobrevivencia humana em face da degradagao dos recursos 

naturais, a extingao das especies da fauna e flora, o aquecimento da temperatura 

devido a emissao de gases poluentes fizeram a questao ambiental ocupar urn Iugar 

de destaque nos debates internacionais. 0 meio ambiente da empresa e constitufdo 

por diversas formas de relacionamento, considerando as disciplinas gerenciais, as 

tecnicas e o processo de produyao junto as instalagoes e ao meio interno e externo, 

incluindo-se tambem a relagao entre mercado, cliente, fornecedores, comunidade e 

consumidor. Neste sentido, o gerenciamento ambiental nao pode separar e nem 

ignorar o conceito de ambiente empresarial em seus objetivos, pois o 

desenvolvimento deste conceito possibilita melhores resultados nas relagoes 

internas e externas, com melhorias na produtividade, na qualidade e nos neg6cios. 

0 setor industrial, estigmatizado como urn .dos principais responsaveis pela 

grave situagao ambiental do planeta e tambem pelas crescentes exigencias legais, 
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com relayao aos resfduos gerados, tern reagido pr6 - ativamente, a partir da 

implantac;ao de estrategias de gestae como: produc;ao limpa, certificac;ao ambiental, 

reduc;ao de resfduos t6xicos, reciclagem e reuso, principalmente. Alem disso, as 

industrias necessitam tornar-se ecoeficientes e mais competitivas, pois residua 

significa perda de materia prima, falta de efici€mcia e aumento de custos de 

produc;ao. Diante disso, passaram a preocupar-se com a introduyao do conceito de 

prevenc;ao, ou seja, reduzir cada vez mais a gerayao na origem, abandonando a 

postura essencialmente reativa. Segundo pesquisa realizada por TOCCHETTO e 

PEREIRA cujo objetivo foi de detectar a situac;ao da gestae ambiental nas maiores 

galvanicas do Rio Grande do Sui. 

Constatou-se uma grande varia~;ao de a~;oes, pais encontrou-se desde 
emoresas com total ausencra ae setor resoonsaver oe;a:: ·::c. 
amoremars, passanao peras que se preocupam apenas em cumpnr os 
parametros estabeiecidos pela legislalffiio, ate as que interferem no mercado 

- - - - - -· - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - . ~ ......._ - - - -

vUi II Cl IIIli UUUyCIU Ut;; tJI UUUtU;:> I IICII;:) llllltJU;:> UU IIICII;:) ;:>U;:)ltJIIlCIVtJI;:). \JVIIIV 

exemplo de boa conduta, cita-se uma industria de Caxias do Sui que 
r.r-.;....,;...,...j,..,.,...,..,, 11 ~n...., ... ,..,...v-j..., r-r.Y'V'i V"r.nr....,..,...,rir..r> l"'\r>i-111~.,....,r"> 1""\r" _,,...,,;:-. 1:'>,-.. V'\.V"r\.Y"\1"\.r....,.., ..., , ,ro..-.,~ --.. ---·---- t"'-1 --·I- --·I I I-· 1-11 ·---- --1.111-.. --, ..... .._. ..... --2- ....,.._. t"'' -1"""--111 - .... ..., ....... 
nas suas cria~;oes produtos alternativos, ou seja, produzidos com materia
nrim:::~ mPnn~ tfnrir.::~ P r.nn~PniiPntPmPntA nAr:::tnrln rA~ifh 1n~ m:::ti~ f:::tdlmAntA . . ~ 

trataveis com baixlssima a~;ao impactante. (TOCCHETTO E PEREIRA, 
ARTIGO INTERNET. 21 h15minh. 1 0/04/2006) 

A avaliac;ao ambiental torna-se cada vez mais valiosa e importante, pois 

fornece bases para a formulayao de polfticas, pianos e projetos que permitem o 

manejo dos riscos e impactos das atividades produtivas aumentando a ecoeficiencia 

da organizac;ao. 0 diagn6stico da situac;ao ambiental consiste em uma analise 

profunda de todos os impactos dos processes, servigos e produtos. Um maior 

conhecimento sabre os impactos ocasionados pelas atividades produtivas possibilita 

a seleyao mais adequada de indicadores que podem ser utilizados para o processo 

de melhoria continua do SGA (sistema de gestae ambiental). A dificuldade para o 

estabelecimento desses indicadores e um dos principais problemas das industrias, 

tanto ao nfvel nacional quanta internacional. Para avaliac;ao do desempenho e 
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credibilidade do sistema de gestae ambiental como instrumento, e necessaria 

desenvolver indicadores de desempenho ambiental das empresas que tenham sido 

certificadas ou que implementaram sistemas ou procedimentos de gestae ambiental. 

Desta forma procurar-se-a garantir que as determinagoes estabelecidas na Polftica 

Nacional do Meio Ambiente para controle e gestae ambiental sejam seguidas pelas 

empresas que internalizaram o instrumento. 

Para estar em sintonia com as diretrizes ambientais a empresa ,, 

ambientalmente responsavel necessita estudar os impactos ambientais por ela 

provocados, considerando impacto ambiental qualquer alteragao das propriedades 

ffsicas, qufmicas e biol6gicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

materia ou energia resultante das atividades realizadas que, direta ou indiretament&,: 

afetam a saude, a seguranga eo bem-estar da populagao; as atividades sociais e 

economicas; a biota, as condigoes esteticas e sanitarias do meio ambiente; a 

qualidade dos recursos ambientais. Para chegar a urn nfvel de excelencia a empresa 

tern que demonstrar a avaliagao do impacto ambiental atraves de estudo 

desenvolvido por atividades tecnicas. Com os resultados obtidos a empresa emite 

relat6rio de impacto ambiental onde constara o plano de controle ambiental que 

reune, em programas espedficos, todas as ag6es e medidas minimizadoras, 

compensat6rias e potencializadoras aos impactos prognosticados pelo estudo de 

impacto ambiental. 

Neste contexte a auditoria ambiental pode ser uma importante ferramenta de 

apoio nas decisoes, fornecendo informagoes sobre os custos ambientais atuais e os 

beneffcios de a¢es existentes ou futuras. Vivemos em uma epoca de globalizagao 

feroz, onde a troca de informagao atinge urn nfvel nunca antes alcangado, os 

produtos se tornam cada vez mais iguais. 0 conhecimento esta muito mais 
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disponfvel para as empresas, e fazer urn produto de qualidade ja nao e mais urn 

diferencial. No Brasil, a busca pela certificayao de acordo com a norma NBR ISO 

14001, o incremento e rigor da legislayao ambiental e a determinayao da realizagao 

de auditorias ambientais por alguns estados como: Santa Catarina, Parana, Rio de 

Janeiro, Espfrito Santo, Ceara e Amapa e, para alguns segmentos, a nfvel federal, 

como por exemplo: portos, terminais marftimos e atividades de exploragao e 

produgao de petr61eo, levaram as auditorias ambientais a fazerem parte do cotidiano 

das empresas. As razoes para realizar uma auditoria sao tao variadas quanto as 

razoes para a gestao empresarial, e o uso final de informagoes geradas pela 

auditoria faz com que surjam os mais variados tipos de auditoria. Assim, uma 

auditoria cujo objetivo seja assegurar a administrayao que a empresa esta 

gerenciando suas responsabilidades ambientais, tera urn escopo e abordagem bern 

amplos, se comparados a aquele que se quer apenas ter certeza de se estar 

cumprindo as leis. Portanto, e importante perceber que os resultados desejados e os 

beneffcios das auditorias estao intimamente relacionados aos objetivos 

estabelecidos e aos recursos alocados para o programa de auditoria. 

Dentro desse cenario, o que define o sucesso de uma empresa e o aumento > 

de seu faturamento pode estar relacionado com o que a sua imagem sugere e 

conota para o consumidor. Uma empresa que realiza projetos sociais possui uma 

vantagem competitiva que deve ser gerenciada no ambito estrategico por seus 

executivos. 0 conceito de Responsabilidade Social nas empresas e bastante 

difundido na maioria dos pafses desenvolvidos. No Brasil, a preocupagao dos 

empresarios em contribuir para o bem-estar da sociedade ainda e relativamente 

pequena. No entanto, se observa urn movimento cada vez maior das empresas no 

sentido de arcar com responsabilidades em relagao a seus funcionarios, clientes, 
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fornecedores, acionistas, a comunidade onde atuam e ao meio ambiente. De acordo 

com CHINEM (artigo Internet, 10h42minh, 17/04/2006), "A responsabilidade social 

de uma empresa faz com que ela se comunique melhor com a sociedade por uma 

simples razao: a partir do momenta em que a empresa esta convencida de seu papel 

social e se volta para a melhoria continua desta mesma sociedade, o que ela esta 

fazendo nada mais e do que se fortalecer mais e mais, aumentando seu conceito 

junto a esta sociedade que vive em torno del a". 0 exercfcio da responsabilidade 

social corporativa esta associado a noyao de sustentabilidade, que visa conciliar as 

esferas econ6mica, ambiental e social na gerayao de urn cenario compatfvel a 

continuidade e a expansao das atividades das empresas no presentee no futuro. A 

responsabilidade social corporativa passa a ser considerada como um elemento 

importante para o desenvolvimento dos neg6cios e para estabelecer relagoes 

positivas das empresas com as assim chamadas partes interessadas. Assim, as 

empresas sao impulsionadas a adotar novas posturas diante de questoes ligadas a 
etica e a qualidade da relayao empresas-sociedade. Estas questoes vem 

influenciando, e em muitos casos impondo, mudangas nas dinamicas de mercado e 

no padrao de concorrencia e de competitividade, a exemplo das preocupagoes 

ligadas ao meio ambiente. Nao se deve pensar em sustentabilidade como algo 

restrito ao meio ambiente, assim como responsabilidade social nao se limita a agoes 

ou investimentos em projetos sociais. Os dois conceitos estao intrinsecamente 

ligados. Da mesma forma, responsabilidade social corporativa significa entender e 

agir em resposta a essa nova demanda da sociedade, que e a de que o valor gerado 

por uma empresa se reflita em beneffcios nao somente para seus acionistas, mas 

que tenha tambem urn impacto positivo para o conjunto dos afetados por suas 

opera<;oes em particular o meio ambiente e a comunidade ( seus pr6prios 
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funcionarios eo restante da sociedade), respeitando sua cultura e agindo de forma 

etica e transparente. 

3.1 MEIO AMBIENTE 

De acordo com a defini<;ao contida na norma NBR ISO 14001:1996, item 3.2, 

meio ambiente e a circunvizinhan<;a em que uma organiza<;ao opera, incluindo ar, 

agua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-rela<;oes. Na 

Polftica Nacional de Meio Ambiente, Lei n°. 6.938/1981, em seu artigo 3°, Para os 

fins previstos nesta Lei, entende-se par meio ambiente: I) o conjunto de condi<;oes, 

leis, influencias e intera<;oes de ordem ffsica, qufmica e biol6gica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas; II) degrada<;ao da qualidade 

ambiental, a altera<;ao adversa das caracterfsticas do meio ambiente; Ill) polui<;ao, a 

degrada<;ao da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: a) prejudiquem a saude, a seguran<;a e o bem-estar da popula<;ao; 

b) criem condi<;6es adversas as atividades sociais e economicas; c) afetem 

desfavoravelmente a biota; d) afetem as condi<;oes esteticas ou sanitarias do meio 

ambiente; e) lancem materias ou energia em desacordo com os padroes ambientais 

estabelecidos; IV) poluidor, a pessoa ffsica ou jurfdica de direito publico ou privado 

responsavel, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degrada<;ao 

ambiental; e V) recursos ambientais: a atmosfera, as aguas interiores, superficiais e 

subterraneas, os estuarios, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora. 

Ja a Constitui<;ao Federal diz, em seu artigo 225, "Todos tern direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bern de usa comum do povo e essencial a 
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sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de 

defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gera96es". Portanto, com base 

nas defini<;Oes acima, pode-se entender tanto a complexidade quanto a importancia 

do meio ambiente para a sobrevivencia das especies, inclusive do homem, e do 

papel que todos tern na sua preservayao. 

Nesse sent~do cons~dera-se a re~evanda d<::> conce~to de Desenvo~v~rr;>ento 

Sustentavel e a significancia da implantac;ao de sistemas de gestao em geral e, em 

especffico, o Sistema de Gestao Ambiental (SGA). Segundo o conceito proposto por 

KINLAW o desempenho sustentavel e o meio de ajudar as organizac;oes a se 

remodelar. 

0 conceito que proponho como meio de ajudar as organiza~;oes a se 
remodelar denomina-se desemoenho sustentavei. Creio aue esse conce·· 
poae ser um como: uma premtssa que aescreve porque o aesempenno 
competitivo e o desempenho ambiental nao podem estar em conflito; urn 
t-Jiallu pcu a a;:> v1 !::JaluLayuc-;:. u;:>al c-~-~-~ au .:.u11-IUI-u.:.a1 a iuua;:> a;:> pa1 io::;;:> 
interessadas (fornecedores, funcionarios, clientes e investidores) como 
V''~.~>'·""'+"'nrfr........, .,.,....,h~··dh..,r _,....,,.... M""l"i" .f""'II"V''hil""\n+,..., _,....,.., '""".,...,f;,,;,....,,;,..., ,.... _,..., ..... .,....,..,...l""'.r!~ 

,.... ......... -··--··· .. ·---···-· ,....-·- ···-·- -···-·-··"-, ..... -·- ..................... ,. ................... _ - ,... ............ ,.....-,_.. .. ...... 
sobrevivencia; urn guia de planejamento e estrategia ambiental; uma 
fprr::~m~=>nt::~ !"'::lr::~ ::lv::~li::~r P ::l!"'PrfPi~n::~r ::~ l"'l'l!"'::lrirl::~rfp rl:=~ Pm!1rP~::l riP l"'nm!"'Ptir 

na era ambiental. (KINLAW, Dennis C. Empresa competitiva e ecol6gica: 
desemoenho sustentado na era ambiental. o. XXIII) 

Considera-se, tambem, urn sistema o conjunto de elementos > 

interdependentes, interrelacionados e interatuantes, coordenados entre si, e que 

funcionam como urn todo complexo, uma estrutura organizada. Por isso, nada 

impede que se implante urn sistema de gestao ambiental mesmo que ja existam 

outros sistemas implantados, seja ele: financeiro, de qualidade, saude e seguranc;a, 

responsabilidade social ou outro. Urn born sistema agrega valor aos existentes e 

pode ainda ser integrado aos demais. 
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3.2 AS PREOCUPACOES COM 0 MEIO AMBIENTE 

As discussoes sabre o futuro do rneio ambiente tern sido pauta de varios 

encontros em funyao da globalizayao economica, par isso torna-se urgente a 

necessidade da implantayao de processes tecnol6gicos que visem reverter o atual 

quadro de polui<;ao do Planeta, condiyao esta indispensavel para a continuidade da 

existencia de vida na terra. Atualmente as empresas do mundo todo estao buscando 

a implantayao do Sistema de Gestao Ambiental. Nos palses como Franga e 

lnglaterra, onde surgiu o movimento de consciencia ernpresarial, o processo 

encontra-se em estado bern adiantado, suas pollticas ambientais sao 

fundarnentadas em leis reconhecidas pelo Estado e sao caracterfsticas 

indispensaveis para a garantia da comercializagao dos seus produtos. No Brasil ja 

existem empresas certificadas com reconhecimento internacional. 

Os principais encontros realizados denotam que as preocupagoes com o 

meio ambiente ja tern sido discutidas mundialrnente ha pelo menos tres decadas, 

porem os resultados ainda nao estao sendo satisfat6rios. Abaixo estao relacionados 

as principais encontros: 

1972: Conferencia da ONU sobre o Meio Ambiente Humane - Estocolmo 

1984: Comissao Mundial de Meio Ambiente e Desenvolv•mento: Nosso Futuro 

Comum ( 1987) 

1984: Programa de Atua9ao Responsavel da Industria Qui mica 

1991: A ISO discute o desenvolvimento de padr6es ambientais 

1991: 16 Pr•ndpios da Carta Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentavel 

1992: Rio 92 - Conferencia sabre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

1992: 27 Prindpios da Carta da Terra 



1994: Normas e esquemas: BS 7750, EMAS, !SO 

1996: Norma ISO 14001 

2002: Rio Mais 10 

3.2.1 Principais Tratados I Propostas 

17 

Na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, e crescendo no mundo todo, a 

abordagem de controlar ou influenciar os impactos das atividades industriais na 

saude humana e no meio ambiente sofreu uma transigao significante. lnicialmente, 

nos anos 70 e come9o dos anos 80 na Europa, os esfor9os concentraram-se no 

desenvolvimento das estruturas legislativas e regulamentares, refor9ados por uma 

estrutura de licenciamento ambiental. 

A resposta da industria foi amplamente reacionaria. A industria investiu em 

solu96es tecnol6gicas superficiais para se assegurar de que estava em acordo com 

as regulamentag6es, sempre mais restritivas, e com as licen99s de operagao 

relacionadas a condicionantes ambientais, na busca de atender ao comando

controle da legislagao ambiental cada vez mais rigorosa. 

A combina9ao de neg6cios com aspectos ambientais em ambito internacional :< 

come9ou depois da Conferencia das Nagaes Unidas de 1972 (Conferencia de 

Estocolmo ), quando uma comissao independente foi criada: a Comissao Mundial de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (Brundtland Comission). Esta Comissao 

encarregou-se da tarefa de reavaliar o meio ambiente no contexto do 

desenvolvimento e publicou seu relat6rio Nosso Futuro em Comum em 1987, que 

hoje e considerado um marco. Esse relat6rio introduziu o termo Oesenvolvimento 

Sustentavel e incitou as industrias a desenvolverem sistemas de gestao ambiental 
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eficientes. 0 relat6rio foi assinado por mais de 50 lfderes mundiais, que agendaram 

uma conferemcia geral para discutir a necessidade do estabelecimento de agoes a 

serem implementadas. 

A ONU, consequentemente, decidiu organizar a Conferencia de 

Desenvolvimento e Meio Ambients das Nag6es Unidas (Unced) tambem conhecida 

como ECO 92, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992. Uderes de governos, 

pr6ceres comerciais, representantes de mais de cinco mil organizag6es nao

governamentais, jornalistas internacionais e grupos privados de varias partes do 

globo se reuniram para discutir como o mundo poderia mudar em diregao ao 

desenvolvimento sustentavel. 

0 resultado da ECO 92 foi a Agenda 21, urn "consenso global e compromisso 

politico do mais alto nfvel", mostrando como os governos, as empresas, as 

organizagoes nao-governamentais e todos os setores da agao humana podem 

cooperar para resolver os problemas ambientais cruciais que ameagam a vida no 

pi aneta. 

0 Secretario-Geral da Unced queria assegurar-se de que as corporag6es 

comerciais participariam no processo da discussao e da decisao final. Ele, entao, 

pediu a urn lfder industrial sufgo para ser seu conselheiro nas quest6es comerciais. 

Esse industrial fez seu papel, estabelecendo o Conselho Empresarial de 

Desenvolvimento Sustentavel (CEBDS). 

Este Conselho publicou urn relat6rio importante intitulado Mudanc;a de Rumo, 

mas tambem decidiu aproximar-se da ISO para discutir o desenvolvimento de 

padr6es ambientais. 

Paralelamente a esses acontecimentos, a Camara do Comercio lnternacional 

(ICC) desenvolveu a Carta Empresarial de Desenvolvimento Sustentavel em 1990, 
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que foi lanc;ado no ana seguinte na Segunda Conferencia Mundial de Gestae 

Ambiental das lndustrias (Wicem). A Carta Empresarial da ICC contem 16 princfpios 

de gestae ambiental. 

Em outra iniciativa, a industria qulmica preocupada com sua imagem publica 

deteriorada, lanc;ou seu Programa de Atuac;ao Responsavel, comec;ando no Canada 

em 1984, cujos criterios condicionam a participac;ao como membra na Associac;ao 

das lndustrias Qufmicas. Sua abordagem e firmemente baseada nos princfpios de 

controle ambiental e de qualidade total, incluindo avaliac;ao da saude potencial e 

real, seguranc;a e impactos ambientais das atividades e produtos, e do fornecimento 

de informac;oes para as partes interessadas. 

Desde a metade dos anos 80, e mais recentemente nas economias 

emergentes e dinamicas do Oriente e do Ocidente, o segmento empresarial esta 

tomando uma atitude mais proativa e reconhecendo que a gestae ambiental, como 

iniciativa voluntaria, pode intensificar a imagem de corporac;ao, aumentar os Iueras e 

a competitividade, reduzir os custos e prevenir a necessidade de proposic;ao de 

emendas legislativas a serem tomadas pelas autoridades. 

Uma evidencia disso e vista na mudanc;a para "produtos verdes", com o ·' 

aumento da "avaliac;ao do ciclo de vida" - identificar os impactos ambientais de um 

produto do "berc;o ao berc;o". Tambem tern sido produzidas inumeras ferramentas de 

gestae ambiental, tais como auditoria ambiental e sistemas de gestae ambient~!. 

Essas ferramentas, em sua maioria, comec;aram como iniciativas voluntarias dentro 

das companhias, mas agora afetam as pollticas e regulamentac;oes governamentais 

na Uniao Europeia, e poem em risco as polfticas administrativas nacionais e 

internacionais de bancos e companhias de seguro. 
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A implementagao de sistemas de gestae ambiental em empresas permanece 

voluntaria. No entanto, organizagoes em todo o mundo estao estimando 

cuidadosamente nao s6 os beneffcios financeiros (identificagao e redugao de 

desperdicios, melhora na eficiencia da produgao, novo potencial de marketing, etc.) 

que podem surgir de tais atividades, mas tambem os riscos de nao empregar 

solugoes organizacionais e tecnicas para problemas ambientais (acidentes, 

incapacidade de obter credito bancario e investimento privado, perda de mercado e 

da clientela). 

Uma das atividades mais importantes nos ultimos anos talvez seja o 

desenvolvimento de padroes no campo ambiental, principalmente daqueles 

estabelecidos pela ISO. Essas atividades sao essenciais se urn SGA (e agoes 

relacionadas) tern que ser aplicado no contexte de "campo de atuayao nivelado" 

como exigido por acordos internacionais de exportagao e importagao, incluindo a 

Uniao Europeia e a Mundial. Padroes desenvolvidos em nivel nacional e europeu 

tambem afetam industrias no mundo todo, sendo mais reconhecidos a BS 7750, da 

Gra-Bretanha desde outubro de 1996, substitulda pela ISO 14001, e o EMAS 

(Environmental Management and Auditing Scheme), da Uniao Europeia. Dados de 

dezembro de 2003 estimam em 61.287 empresas certificadas pela ISO 14001 no 

mundo todo. 

3.2.2 Agenda 21 

A humanidade se encontra em momenta de definigao hist6rica. Defrontamo

nos com a perpetuagao das disparidades existentes entre as nagoes e no bojo 

delas, o agravamento da pobreza, da fame, das doengas e do analfabetismo, e com 
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a deteriorayao continua dos ecossistemas de que depende nosso bem-estar. Nao 

obstante, caso integrem as preocupa96es relativas a meio ambiente e 

desenvolvimento e a elas se dedique mais aten9ao, sera possfvel satisfazer as 

necessidades basicas, elevar o nivel da vida de todos, obter ecossistemas mais bern 

protegidos e gerenciados e construir urn futuro mais pr6spero e seguro. Sao metas 

que nayao alguma pode atingir sozinha; juntos, porem, podemos - numa associa98o 

mundial em prol do desenvolvimento sustentavel. 

A Agenda Global assinada em 1992 por 179 chefes de Estado e de Governo 

representou urn caminho universal a ser seguido. 

A Agenda 21 Brasileira, demonstrando grande visao de futuro, e produto da X 

participa9ao de cerca de 40 mil pessoas, representantes dos mais diversos 

segmentos da comunidade brasileira. Essa Agenda lan98 o destino do Brasil no 

cenario internacional, como lfder da conservayao ambiental no planeta. Trac;a, para 

os pr6ximos dez anos, 21 objetivos que, se implementados, colocarao a Nagao na 

lideranc;a mundial do desenvolvimento sustentavel. Sao eles: Produyao e consumo 

sustentaveis contra a cultura do desperdicio; Ecoeficiencia e responsabilidade social 

das empresas; Retomada do planejamento estrategico, infra-estrutura e integra98o 

regional; A energia renovavel e a biomassa; lnformayao e conhecimento para o 

desenvolvimento sustentavel; Educac;ao permanente para o trabalho e a vida; 

Promover a saude e evitar a doenc;a, democratizando o SUS; lnclusao sociat e 

distribuic;ao de renda; Universalizar o saneamento ambiental protegendo o ambiente 

e a saude; A gestao do espac;o urbano e a autoridade metropolitana; 

Desenvolvimento sustentavel do Brasil rural; Promoc;ao da agricultura sustentavel; 

Promover a Agenda 21 Locale o desenvolvimento integrado e sustentavel; lmplantar 

o transporte de massa e a mobilidade sustentavel; Preservar a quantidade e 
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melhorar a qualidade da agua nas bacias hidrograficas; Polltica florestal, controle do 

desmatamento e corredores de biodiversidade; Descentralizagao e pacta federativo: 

parcerias, cons6rcios eo poder local; Modernizayao do Estado: gestao ambiental e 

instrumentos economicos; Relag6es internacionais e governanga global para o 

desenvolvimento sustentavel; Cultura cfvica e novas identidades na sociedade da 

comunicagao; Pedagogia da sustentabilidade: etica e solidariedade. 

Acredita-se que o destino do planeta Terrae responsabilidade de todos: dos 

empresarios, dos seus colaboradores internos e externos, dos fornecedores, dos 

clientes e dos que, direta ou indiretamente, estao envolvidos com o sistema 

produtivo. Divulgar a Carta da Terra, portanto, e urn dever. 

A Conferencia das Nag6es Unidas sabre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

reunida no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmou a Declaragao da 

Conferencia das Nagoes Unidas sabre o Meio Ambiente Humano, adotada em 

Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscou avangar a partir dela, com o objetivo 

de estabelecer uma nova e justa parceria global por meio da estipulagao de novas 

nfveis de cooperagao entre os Estados. Os setores-chave da sociedade e os 

indivfduos, trabalhando com vistas a conclusao de acordos internacionais que 

respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema global do meio 

ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza interdependente e integral 

da Terra, nosso lar, proclama, em seus 27 princfpios, em linhas gerais e, 

resumidamente: que para haver desenvolvimento sustentavel e atendermos as 

necessidades das geragoes presentes e futuras, temos que estar em harmonia com 

!:1 n!:ih lr.:.z!:i· Q 11.:. r.c:: l=starlr.c:: t&m- o rlin:.ito c::r.b.:.r!:ino de explorar seus prAnrioc:: "-"1 \w4i."-4.t...., ~~ .-.._, .....,.-..,~ ...._ """""_..._, 1.- I -11.._,1 ._,...., ...... 1'-"'111 I -f'"'ll ._, 

recursos; que devemos lutar para erradicar a pobreza e reduzir as disparidades; que 

os Estados devem cooperar para a conservagao, protegao e restaurayao da saude e 
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da integridade do ecossistema terrestre; que os pafses em desenvolvimento e 

aqueles ambientalmente mais vulneraveis devem receber atengao especial; que os 

pafses desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que tern em vista das 

pressoes exercidas por suas sociedades sobre o meio ambients; a adoyao de 

legislayao ambiental eficaz, assim como da avaliayao de impacto ambiental para 

atividades que possam vir a ter impacto negative no meio ambiente; a adogao do 

princfpio da precaugao para proteger o meio ambients; que as populagoes indfgenas 

tern urn papel fundamental na gestao do meio ambients em virtude de seus 

conhecimentos e praticas tradicionais e, que a guerra e, por definigao, contraria ao 

desenvolvimento sustentavel. 

Os grandes problemas ambientais ultrapassam as fronteiras nacionais e sao 

tratados de forma global, pois afetam a vida de todos no planeta. lsto explica, em 

parte, por que OS pafses mais desenvolvidOS cofocam barreiras a importagao de 

produtos resultantes de processes prejudiciais ao meio ambients. A atividade 

industrial, principalmente, e responsavel por expressiva parcela dos problemas 

globais incidentes no meio ambients. E importante conhecer quais sao as ameagas 

com que a humanidade se defronta. 

0 esforgo das nay6es e da sociedade em geral para reverter o processo 

acelerado de degradagao dos recursos naturais no mundo, que tambem tern como 

causas a explosao demografica e as precarias condigoes de vida de grande parte da 

populagao, especialmente as do terceiro mundo. 

Existem questoes ambientais de suma importancia para a Humanidade, que ·< 

se caracterizam como impactos ambientais negatives. Algumas dessas questoes 

sao descritas a seguir: o aumento da temperatura da Terra: a diminuigao das 

quantidades de especies vivas ( conhecida como perda da biodiversidade ); a 
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destruigao da camada de ozonio; a contaminagao ou exploragao excessiva dos 

recursos dos oceanos; a escassez, mau uso e poluigao das aguas; a 

superpopulagao mundial; a utilizayao I desperdfcio dos recursos naturais nao 

renovaveis (petr61eo, carvao mineral, minerios); o uso e a ocupagao inadequados e a 

degradagao dos solos agricultaveis; a destinayao final dos resfduos (lixo ); a 

gravidade do aumento das doengas ambientais, produzidas pelo desequillbrio da 

estabilidade planetaria; e a busca de novos paradigmas de produyao e consumo. 

0 Brasil e urn pais que apresenta caracteristicas pr6prias porter dimensoes 

continentais, grandes variagoes em latitude e longitude, urn mosaico de classes de 

solo, relevo diversificado, climas variando de umido a semi-arido, grandes 

ecossistemas distintos e urn sem-numero de formas de uso e ocupagao do espago, 

vinculadas a heterogeneidade cultural do seu povo. 

Nosso pals tern ocupado posiyao de destaque nas preocupagoes ambientais 

do mundo inteiro, principalmente por abrigar 60% (sessenta por cento) da Amazonia 

lnternacional, a grande reserva da biodiversidade no planeta. 

Abaixo, demonstra-se a variayao do crescimento populacional estimado em 

1992, para o perfodo 1965 - 2025: 
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Algumas preocupa96es nacionais podem ser destacadas: a destrui9ao da 

camada de ozonio; as altera96es climaticas; os riscos a biodiversidade e a extin9ao 

das especies; a polui98o dos mares e ecossistemas contfguos a costa brasileira; a 

redu9ao da Mata Atlantica, alem de outros dois grandes biomas, o Cerrado e a 

Caatinga. Como em qualquer outro pals do mundo, o Brasil tambem sofre as 

consequencias do chamado efeito estufa, que provoca o aumento da temperatura 

terrestre. As causas estao relacionadas ao lan9amento de gases na atmosfera, 

principalmente o di6xido de carbona, o metano, os 6xidos de nitrogenio e os 

hidrocarbonetos halogenados. 0 Brasil esta direcionando suas preocupa96es para 

as questoes: Como as mudan9as da cobertura vegetal na Amazonia, em particular o 

desmatamento, podem alterar o equilfbrio climatico na regiao e em outras areas; Em 

que intensidade as emissoes de fuma9a e gases provocadas pelas queimadas, 

pelas industrias, pelos meios de transporte e produ9ao de energia no Brasil, 

contribuem para as altera¢es climaticas globais; Como estas mudan9as afetariam 

os ecossistemas naturais e os de produ9ao agropecuaria no territ6rio brasileiro; Que 

efeitos permaneceriam no ambiente, mesmo que as emissoes de gases e o 

desmatamento no Brasil fossem controlados? 

Nao existem ainda respostas definitivas para tais questoes. Sabe-se que a 

Floresta Amazonica tern importancia para o clima no mundo, mas nao em que 

oropor98o. E preciso que o Pais acompanhe os estudos em andamento e utilize a 

Amazonia em seu beneffcio, com a consciencia da importancia que tern a regiao em 

escala mundial. 

Os fenomenos El Nino e La Nifla, que ocorrem devido ao aquecimento e ao 

resfriamento, respectivamente, das aguas do Oceano Pacifico, tambem influenciam 

nosso clima. A biodiversidade ou diversidade biol6gica pode ser compreendida como 
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o conjunto formado pelos ecossistemas, as populac;oes com suas especies 

componentes e o · patrimonio genetico que as caracterizam, portanto, engloba todas 

as plantas, animais e microorganismos, bern como os ecossistemas do qual fazem 

parte. Recentes estudos conduzem a previsao de que o mundo perdera entre 2% e 

7% das especies nos pr6ximos 25 anos, correspondentes a extinr~ao de 8 mil a 28 

mil especies por ano, ou seja, de 20 a 75 especies por dia. As Americas do Sui e 

Central abrigam 51% das plantas tropicais existentes no mundo, enquanto a Africa e 

Madagascar respondem por 23%, e a Asia, 26%. 

A regiao de Cubatao, que apresentava, na epoca de seu ritmo mais intenso 

de industrializac;ao (1950 a 1960), todos os atrativos para a implantac;ao do p61o 

industrial em termos de proximidade do centro consumidor, de porto marftimo de 

grande porte, de malha viaria, de disponibilidade de mao-de-obra, agua e energia 

eletrica. Os aspectos ambientais foram praticamente ignorados nos processos de 

analises e nas decisoes sabre a instalac;ao de atividades industriais no municipio, o 

que provocou intensa degradac;ao ambiental. Alem disso, os ataques a vegetac;ao da 

Serra do Mar, provocados pelas atividades humanas e, particularmente, pelos 

efeitos fitot6xicos das emissoes industriais (chuvas acidas), tornaram suas encostas 

instaveis, criando riscos de deslizamentos sabre o complexo industrial. A partir de 

1983, foi desencadeado o Programa para a Recuperac;ao da Qualidade Ambientat 

de Cubatao, como resposta as pressoes sociais em curso. Em 1984 foram aprovado 

por este programa varios pianos individuais para controle ambiental nas industrias. 

Cubatao transformou-se, pela gravidade dos niveis de poluic;ao e riscos para a 

populac;ao, em caso emblematico que atraiu intensa reac;ao. Em 1986, o Ministerio 

Publico do Estado de Sao Paulo e uma entidade ambiental nao-governamental 

ajuizaram ac;oes civis publicas contra 24 empresas potencialmente poluidoras do 
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meio ambiente em fun9ao aos danos provocados a Serra do Mar. Hoje, os 

resultados da aplica98o do citado Programa mostram significative redu98o nos nfveis 

de emissao de poluentes, diminuindo o numero de ocorrencias de alerta e 

emergencia na regiao, cuja incidencia chegava anteriormente a 17 vezes por ano. 0 

caso de Cubatao serve de exemplo de planejamentos feitos sem considerar as 

implica9(les dos aspectos e dos impactos ambientais de urn empreendimento dessa 

natureza. 

Outros problemas ambientais que preocupam as autoridades e toda a r 

popula9ao brasileira estao distribufdos ao Iongo de todo o territ6rio nacional, a saber: 

saneamento basico inadequado ou inexistente; crescimento populacional; pobreza; 

urbaniza98o descontrolada; consume e desperdfcio de energia; perda de solo 

agricultavel; desertifica9ao no Semi-Arido brasileiro; praticas agrfcolas inadequadas; 

substancias t6xicas perigosas; ineficiente gestae dos recursos hfdricos; minera98o e 

garimpos predat6rios; processes industriais poluentes; polui9ao do ar em areas 

metropolitanas; e altera9ao da Mata Atlantica, da Caatinga e do Cerrado, queimadas 

na Amazonia, ocupa9ao e destrui9ao de mangues em todo o litoral brasileiro, 

principalmente proximo aos limites urbanos. 

3.2.3 Legisla9oes Relacionadas As Questoes Ambientais 

0 Meio Ambiente sofreu, por muito tempo, com a atividade predat6ria do 

homem, que estimulado par sua ganancia, retirou-lhe, de forma irresponsavel, sem 

controle ou planejamento, as riquezas naturais, em busca de urn Iuera. A resposta 

da natureza para essas atividades foi catastr6fica e, a partir das tres ultimas 

decadas, os Governos mundiais passaram a se preocupar com meios legais de 
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defesa contra a degrada<;ao ambiental. No Brasil, a Constituiyao Federal de 1988, 

ao dedicar, de forma inovadora, todo urn Capitulo ao Meio Ambiente, imp6s como 

obriga<;ao da sociedade e do proprio Estado, a preserva<;ao e defesa do Meio 

Ambiente. No entanto, pouco antes disso, atividades econ6micas das quais 

pudessem resultar interven<;6es no Meio Ambiente estavam submetidas ao controle 

dos Poderes Publicos. 

Desde a Lei Federal n°. 6.938, de 31 de agosto de 1981, o licenciamento 

ambiental e urn dos mais importantes instrumentos da Polltica Nacional do Meio 

Ambiente - PNMA, para o controle de atividades efetivas ou potencialmente 

poluidoras. E importante ressaltar que o licenciamento e basicamente uma atividade 

a ser exercida pelo Poder Publico Estadual, segundo a legisla<;ao citada e conforme 

OS ditames da Resolu<;ao CONAMA n°. 237, de 18 de dezembro de 1997. 

A Constitui<;ao Federal de 1988 trata do Direito Ambiental, onde seu conteudo '\ 

normative encontra-se destacado no Capitulo VI, da Constituiyao Federal de 1988, 

em seu unico artigo- art. 225 com seus Paragrafos e incisos. Eis o texto do "Caput", 

do Art. 225: "Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bern de 

usa comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e 

futuras gera<;Qes". lmportante destacar algumas descri<;6es trazidas que deixam 

mais clara o que o legislador procurou normatizar: a) Poder Publico- e a expressao 

generica que se ref ere a todas as entidades territoriais publicas; b) Direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado - pertence a todos, incluindo ai as gera<;6es 

presentes e as futuras, sejam brasileiros ou estrangeiros; c) Dever de defender o 

meio ambiente e preserva-lo - e imputado ao Poder Publico e a coletividade; d) Meio 

ambiente e bern de usa comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida - e 
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urn bern que nao esta na disponibilidade particular de ninguem, nem de pessoa 

privada, nem de pessoa publica; e) Processos ecol6gicos - sao aqueles que 

asseguram as condigoes necessarias para uma adequada interagao biol6gica; 

f) Prover o manejo ecol6gico das especies - significa lidar com as especies de modo 

a conserva-las, recupera-las, quando for o caso; g) Prover o manejo dos 

ecossistemas - significa cuidar do equilibria das relagoes entre a comunidade bi6tica 

eo seu habitat; h) Preservar a diversidade e a integridade do patrim6nio genetico-

quer dizer preservar todas as especies, atraves do fator caracterizante e 

diferenciador da imensa quantidade de especies vivas do Pafs; i) Definir espagos 

territoriais e seus componentes - significa estabelecer a delimitagao da area 

ecologicamente relevante, onde o uso do patrim6nio, ali inserido, ficara condicionado 

as disposig6es constantes de Lei; j) Estudo Previo de lmpacto Ambiental - constitui 

urn instrumento de prevengao de degradagoes irremediaveis; k) Promover a 

Educagao Ambiental - significa, no futuro, o exercfcio de praticas consciente. 

A Lei n. 9605/98 dispoe sobre as sangoes penais e administrativas derivadas "" 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente alem de outras providencias. Na 

obra Delitos Ecol6gicos Carlos Ernani Constantino define meio ambiente da seguinte 

forma: 

Em sentido estrito, o meio ambiente nada mais e do que a expressao do 
oatrimOnio natural e suas relacaes com o ser vivo. Todavia. sua disc~:· 
JUnatca comporra urn conceno mats amp1o, aorangeme ae toaa a natureza 
original e artificial, bern como os bens culturais correlatos, de molde a 

.. . . 
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assentamentos de reflexos urbanfsticos). (CONSTANTINO, Carlos Ernani. 
Defitos Ecol6aicos: a lei ambiental comentada artiao oor artiao. asoectos 
penais e processuais penais. Atlas, 2001 , p. 20) 
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Nunca e demais lembrar que a vida no planeta dependera, cada vez mais, 

das providencias a serem tomadas pelos governantes de todos os pafses com 

relagao ao meio ambiente. Entre elas figuram o relevo a incriminagao das condutas 

que lesam ou poem em perigo esse bern jurfdico tao amplo como e a preservagao 

da natureza. 

A definigao de competencias e de fundamental importancia para que se possa -"' 

saber quais as entidades responsaveis pela fiscalizagao de determinadas areas da 

sociedade. Tal competencia e definida na Constituigao Federal de 1988, onde estao 

discriminadas as atribuigaes conferidas a cada ente federado. As competencias 

desdobram-se em dois segmentos: Administrativas e Legislativas. As competencias 

Administrativas ou de execugao de tarefas sao as que conferem ao Poder Publico o 

desempenho de atividades concretas, atraves do exercfcio do seu poder de polfcia. 

Enquanto as competencias legislativas sao as que tratam do poder outorgado a 

cada ente federado para elaboragao das leis e atos normativos. 

Na repartigao de competencias legislativas aplica-se o Princfpio da _,. 

Predominancia do Interesse, cabendo a Uniao legislar sobre as materias de 

interesse nacional, aos Estados as materias de interesse regional, enquanto aos 

Municlpios as de interesse meramente local. 

A protegao do meio ambiente como urn todo, bern como o combate a poluigao 

em qualquer de suas formas, a preservagao das florestas, da flora e da fauna, e a 

exploragao de recursos hfdricos e minerais em seus territ6rios, estao incluldas entre 

as materias de Competencia Comum (art. 23, incs. Ill, VIe VII da CF/88). 

Conforme preceitua o Paragrafo Onico do citado artigo. Lei Comolementar ira 

estabelecer a forma como as instancias de poder cuidarao das materias elencadas 

no art. 23. Enquanto esta Lei nao sair, a responsabilidade pela protegao do meio 
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ambiente e comum e solidaria, ou seja, todos sao co-responsaveis. A problematica 

esta em saber, em cada caso concreto de competencia comum, a que ente publico 

esta afeto o poder de polfcia ambiental. Adota-se, neste caso, a seguinte 

interpretagao: a) materias de interesse local, isto e, que nao extrapolem OS limites 

ffsicos do Municipio, devem ser administradas pelo executive Municipal; b) quando a 

materia extrapola os limites ffsicos do Municipio, ou seja, os seus efeitos nao ficam 

confinados na area ffsica do Municfpio ou envolvam mais de um Municipio, desloca

se a competencia do executive Municipal para o executive Estadual; c) tratando-se 

de bens publicos estaduais e de questoes ambientais supramunicipais, a 

competenda sera do executive Estadual; d) nas hip6teses em que as materias 

envolvam problemas internacionais de poluigao transfronteiriga ou duas ou mais 

unidades federadas brasileiras, a competencia sera do Executive Federal. 

0 art. 24 e incisos I, VI e VII da CF/88, determinam competir a Uniao, aos x 

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: florestas, caga, 

pesca, fauna, conservagao, defesa do meio ambiente e dos recursos naturais, 

protegao ao meio ambiente e controle da poluigao, protegao ao patrim6nio hist6rico, 

cultural, artfstico, turfstico e paisagfstico. Este artigo nao explicita a competencia 

legislativa do Municipio, o que pode levar a conclusao precipitada de que o 

Municipio nao tem competencia legislativa em materia ambiental. Porem, os artigos 

23, 30 e 225 da CF/88, nao apresenta nenhuma margem de duvida de que o 

Municipio podera legislar em materia ambiental. 

A competencia concorrente implica que a Uniao deve estabelecer parametres 

gerais a serem observados pelos Estados e Municlpios. A Uniao legislara e atuara 

em face de questoes de interesse nacional, e as suas normas devem servir de 

referendal para os Estados e Municlpios. Os Estados legislarao diante de problemas 
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regionais, devendo observar os princfpios e fundamentos genericos previstos pela 

legisla9ao federal. Os Municfpios legislarao apenas quando o interesse for 

estritamente local, devendo observar os princfpios e fundamentos genericos 

previstos pela legisla9ao federal. Caso a Uniao nao legisle sabre normas gerais, 

poderao os Estados ocupar os espa9os em branco, exercendo a Competencia 

Legislativa Plena para atender as suas peculiaridades. Contudo, a superveniencia 

de Lei Federal sobre normas gerais suspende a Lei Estadual no que lhe for 

contra rio. 

Reparti9ao de Competencia Administrativa (CF/88) 

I Uniao - art. 21 
·· ··• H"\!011')11"\ _ ~n -11-1 

I Competencia 
~--------·---

I Poderes enumerados 

I Poderes reservados I F~t-~rl~~- ~ ~;;· ?~ g 1 o 
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1 
Cumulativa ou Paralela 

1 (art. 23) 
I 
Uniao, Estados, Distrito 

1 1-ederal e Mumciplos. 

Reparti9ao de Competencia Legislativa (CF/88) 

Privativa 

I Concorrente 

I 

Remanescente 
Municfpios 

I Distrito Federal 

Uniao (art. 22) 
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Uniao, Estados e Distrito Federal (art. 24) exceto municfpios 
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Estados e Distrito F~de~al_ !em competencia suplementar 

I 
comp1ememar tarr. L4, s Lv.); 

Estados e Distrito Federal tern competencia suplementar 
su letiva (art. 24, § 3°.). 
Estados (art. 25. ~ 1°.). . . 

Competencia exclusiva (art. 30, I); 
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Competemcia reservada (art. 32, § 1°.). 

A Polftica Nacional do Meio Ambiente tern por objetivo a preserva98o, melhoria 

e recupera9ao da qualidade ambiental propfcia a vida, visando assegurar, no Pafs, 
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condic;6es ao desenvolvimento s6cio - econ6mico, aos interesses da seguranc;a 

nacional e a protec;ao da dignidade da vida humana (art. 2°, da Lei Federal n°. 

6.938/81 ). Para urn melhor entendimento algumas definic;Oes trazidas pelo artigo 3° 

da referida Lei Federal: Meio Ambiente e o conjunto de condic;oes, leis, influencias e 

interac;6es de ordem ffsica e biol6gica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas; Degradac;ao da Qualidade Ambiental e a alterac;ao adversa das 

caracterfsticas do meio ambiente; Poluic;ao e a degradac;ao da qualidade ambiental 

resultants de atividades que, direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saude, a 

seguranc;a e o bem-estar da populac;ao; b) criem condic;oes adversas as atividades 

sociais e econ6micas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condic;oes 

esteticas ou sanitarias do meio ambiente; e) lancem materias ou energia em 

desacordo com os padr6es ambientais estabelecidos; Poluidor e a pessoa ffsica ou 

jurfdica, de direito publico ou privado, responsavel direta ou indiretamente, par 

atividade causadora de degradagao ambiental; Recursos Ambientais e a atmosfera, 

as aguas interiores, superticiais e subterraneas, os estuaries, o mar territorial, o solo, 

o subsolo e os elementos da biosfera, a fauna e a flora. 

A Polftica Nacional do Meio Ambiente consagra urn Principia muito importante x 

quanta a responsabilidade do poluidor. Em quest6es ambientais ela e objetiva, isto 

e, independents da existencia de dolo (intenc;ao de causar o dana) ou culpa 

(negligencia, impericia ou imprudencia). 0 poluidor e responsavel pelos danos 

causados ao Meio Ambiente e a terceiros, devendo repara-los, isto porque, a 

atividade poluente acaba sendo uma apropriagao pelo poluidor dos direitos de 

outrem, pais, na realidade, a emissao poluente representa urn confisco do direito de 

alguem em respirar ar puro, beber agua saudavel e viver com tranquilidade. 
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0 art. 6°, da Lei de Polftica Nacional do Meio Ambiente- PNMA, determina 

que os 6rgaos e entidades da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territ6rios 

e dos Municfpios, bern como as fundagoes institufdas pelo Poder Publico, 

responsaveis pela protegao e melhoria da qualidade ambiental, constituirao o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente. assim estruturado: I - 6raao Suoerior: - 0 

Conselho de Governo, com a fungao de assessorar o Presidente da Republica na 

forrnulagao da polftica nacional e nas diretrizes governamentais para o meio 

ambiente e os recursos ambientais: II - 6raao Consultivo e Deliberativo - 0 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, com a finalidade de assessorar, 

estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de politicas governamentais 

para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no ambito de sua 

competencia, sobre normas e padroes compativeis com o meio ambiente 

ecoloaicamente eauilibrado e essencial a sadia aualidade de vida: Ill - 6raao 

Central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidencia da Republica, com a 

finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como 6rgao federal, a 

Polftica Nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente; IV-

6raao Executor: 0 lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renovaveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como 6rgao federal, a 

oolftica e diretrizes aovernamentais fixadas oara o meio ambiente: V - 6raaos 
- -

Seccionais: sao 6rgaos ou entidades estaduais responsaveis pela execugao de 

programas, projetos e pelo controle e fiscalizagao de atividades capazes de provocar 

a degradac_;ao ambiental: VI -6rgaos locais: os 6rgaos ou entidades municipais, 

responsaveis pelo controle e fiscalizagao dessas atividades, nas suas respectivas 

jurisdigoes". 



35 

Acresc;a-se, que a referida Lei Federal n°. 6.938/81, ao elencar os 

instrumentos da Polftica Nacional do Meio Ambiente, arrola, dentre eles (art. 9°): 0 

estudo de impacto ambiental, o que foi fortalecido pela CF/88, que disp6e no art. 

225, § 1°, que e poder - dever do Poder Publico, exigi-lo; 0 zoneamento ambiental; 

0 licenciamento e a revisao de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

0 art. 10, da Lei Federal n°. 6.938/81, trata do licenciamento ambiental, 

definindo as atividades e os empreendimentos, que dependerao de previo 

licenciamento. 0 artigo 10 estabelece a construc;ao, instalac;ao, ampliac;ao e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bern como os 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradayao ambiental, dependerao de 

previo licenciamento de 6rgao estadual competente, integrante do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, em carater supletivo, sem prejufzo de 

outras licenc;as exigfveis. 

0 art. 1°, da Resoluc;ao CONAMA n°. 237/97, da as seguintes definiy6es: 

Licenciamento Ambiental e o procedimento administrative pelo qual o 6rgao 

ambiental competente licencia a localizagao, instalayao, ampliayao e a operac;ao de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradac;ao ambiental, considerando as disposic;6es legais e regulamentares 

e as normas tecnicas aplicaveis ao caso. 

Licenya Ambiental e o ato administrative pelo qual o 6rgao ambiental 

competente, estabelece as condi<;6es, restri<;6es e medidas de controle ambiental 

que deverao ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa ffsica ou jurfdica, para 
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localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 

recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degrada9ao ambiental. 0 Poder Publico, 

no exercfcio de sua competemcia de controle, expedira as seguintes licen9as (art. 19, 

do Dec. Federal n°. 99.274/90): Licen9a Previa (LP) - na fase preliminar do 

planejamento de atividade, contendo requisites basicos a serem atendidos nas fases 

de localizayao, instala9ao e opera9ao, observados os pianos municipais, estaduais 

ou federais de usa do solo; Licenya de lnstalayao (LI) - autorizando o inlcio da 

implanta9ao, de acordo com as especifica96es constantes do Projeto Executivo 

aprovado; e Licenya de Opera9ao (LO) - autorizando, ap6s as verifica96es 

necessarias, o infcio da atividade licenciada e o funcionamento de seus 

equipamentos de controle de polui9ao, de acordo com o previsto nas Licen9as 

Previas e de lnstala9ao. 

Estudos Ambientais sao todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos -" 

ambientais relacionados a localizayao, instala9ao, opera9ao e amplia9ao de uma 

atividade ou empreendimento, apresentado como subsldio para a analise da licen9a 

requerida, tais como: relat6rio ambiental, plano e projeto de controle ambiental, 

relat6rio ambiental preliminar, diagn6stico ambiental, plano de manejo, plano de 

recupera9ao da area degradada e analise preliminar de risco. 

I mpacto Ambiental Regional e todo e qualquer impact a que afete diretamente v 

(area de influencia direta do projeto), no todo ou em parte, o territ6rio de dais ou 

mais Estados. As atividades e empreendimentos sujeitos ao Licenciamento 

Ambiental estao relacionados no § 1°, do art. 2° da Resolu9ao CO NAMA n°. 237/97 

que trata das atividades e empreendimentos que estao sujeitos ao licenciamento 

ambiental, e que estao demonstrados em anexo. 
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A implantagao, ampliagao e funcionamento de empreendimentos ou 

atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do Meio Ambiente dependem 

de previa licenciamento, sem prejufzo de outras exigemcias legais. A Lei Estadual 

preve como instrumentos de intervengao previa da Administragao Publica: a licenga 

e a autorizagao. A indicagao do rol de estabelecimentos, obras ou servigos deve 

constar em Lei. Sem previa inclusao em lei e regulamento a Administragao nao pode 

exigir que as pessoas ffsicas ou jurfdicas sejam licenciadas ou autorizadas. 

A fiscalizagao e realizada tendo como base autos constantes do poder de 

polfcia, OS quais sao: Auto de lntimagao que e 0 instrumento de fiscalizagao a ser 

lavrado pelos agentes fiscais nos seguintes casos: a) Para fixar prazos visando 

corregao ou prevengao de irregularidades que possam determinar degradagao ou 

poluigao ambiental; b) Por falta de licenciamento ambiental; c) Para convocagao de 

comparecimento a CPRH; Auto de Constatagao eo instrumento de fiscalizagao a ser 

lavrado pelos agentes fiscais nos casos em que a degradagao ou poluigao ambiental 

for evidente, dispensando-se maiores investigagoes de natureza tecnica; Auto de 

lnfragao e o instrumento a ser lavrado nos casos em que se faz necessaria a 

aplicagao de penalidades. 

0 procedimento para cobranga administrativa das penalidades pecuniarias 

tera infcio com a lavratura do Auto de lnfragao. Os Autos serao lavrados em 

impressa proprio, em 4 (quatro) vias, nao devendo canter emendas ou rasuras, nem 

espagos em branco que comprometam sua validade, os quais deverao ser tarjadas. 

Ocorrendo erro de preenchimento nos autos, os mesmos devem ser inutilizados. 

Quando os autos forem aplicados erroneamente e nao sendo erro de 

preenchimento, os mesmos deverao ser anulados e arquivados por decisao da 

Diretoria Plena. Caso se constate a ausencia de licenciamento, os agentes fiscais 
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emitirao o Auto de lntimac;ao, concedendo prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, para 

solicitac;ao do respectivo licenciamento. Compete a Diretoria Plena da CPRH, a 

decisao da emissao do Auto de lnfragao, com a respectiva penalidade a ser 

aplicada. Em caso de denuncia sem identificac;ao do agressor, o processo sera 

encaminhando a SSP, para proceder a investigac;ao policial. Os autos serao 

entregues pessoalmente ao infrator. Negando-se o mesmo a colocar o seu ciente no 

auto, o mesmo sera a ele remetido pelos correios, com AR ou outros meios legais 

admitidos. 

As multas poderao ter a sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por 

Termo de Compromisso, aprovado pela CPRH, se obrigar a adoc;ao de medidas 

especfficas para cessar e corrigir a degradagao ambiental. 0 Termo de 

Compromisso, deve ser lavrado em 04 (quatro) vias. Cumpridas as obrigac;oes 

assumidas pelo infrator, a multa sera reduzida em ate 90% (noventa por cento). Para 

solicitac;ao do Termo de Compromisso, deverao ser observados, no mfnimo, os 

seguintes requisitos: a) Requerimento no prazo de 15 ( quinze) dias, contados da 

data do recebimento do Auto de lnfrac;ao; e b) Proposta de adogao das medidas que 

se entende necessarias a reparagao ou minimizac;ao do dano, com o respectivo 

cronograma. Nao sera celebrado Termo de Compromisso com infratores: a) Em 

situagao irregular junto a CPRH; e b) Que tenham descumprido compromissos 

assumidos anteriormente, no prazo de 05 (cinco) anos. 

No caso de indeferimento do pedido do Termo de Compromisso, a Diretoria 

Tecnica devera fundamentar sua decisao. Em caso do infrator nao efetivar as 

medidas constantes do Termo de Compromisso, dentro do seu cronograma, sera 

sustada de imediato a reduc;ao da multa, com o consequente pagamento integral da 

mesma, devidamente atualizada. Cumpridas as obrigac;oes especificadas no Termo 
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de Compromisso, o processo administrativo sera arquivado, quando se tratar apenas 

da penalidade de multa. 0 reslduo da multa proveniente da celebrayao do Termo de 

Compromisso, sera recolhido a Secretaria da Fazenda - SEFAZ, sob o c6digo 

especffico. As infra96es ambientais classificam-se em: leves - as eventuais e que 

nao venham a causar riscos ou danos a saude, a biota e aos materiais, nem 

provoquem altera96es sensfveis ao meio ambiente; graves - as que venham causar 

risco a saude, a seguran9a ou ao bem-estar da popula980 ou causar danos a biota 

ou a outros recursos ambientais, e gravissimas - as que venham causar perigo 

iminente a saude ou danos irreparaveis ou de dificil recupera9ao ao meio ambiente. 

Quando da imposi9ao e grada9ao da penalidade, serao observados: a) A 

gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infrayao e suas consequencias para 

a saude publica e para o meio ambiente; b) Os antecedentes do infrator quanta ao 

cumprimento da legisla9ao de interesse ambiental; c) A situa9ao econ6mica do 

infrator, no caso de multa. Os atos da administra9ao sao necessarios ao fiel 

cumprimento das Leis e dos regulamentos. Como e evidente, de nada adiantaria a 

previsao da existencia de tipos de infra¢es administrativas e a ayao fiscalizadora, 

se nao houvesse sangao para o descumprimento da norma. A finalidade do ato 

sancionador e sempre a de impor uma consequencia desfavoravel ao infrator, seja 

para castiga-lo, hip6tese em que assume certo tom didatico em rela9ao a ele e a 

terceiros, seja para permitir sua recupera98o, seja para ressarcir o lesado do 

prejufzo que lhe foi causado pelo fato sancionado. 

As san96es administrativas, no ambito federal, estao previstas, basicamente, 

na Lei n°. 9.605/98, e expressas no art. 72. Contudo, os Estados podem, em Leis 

pr6prias, adotar as mesmas especies de puni96es ou mesmo outras diferentes, 

adequadas as suas peculiaridades. Ha fatos ligados a ocorrencia da infra9ao 
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ambiental que a tornam mais reprovavel. Sao as circunstancias agravantes, tais 

como: a) reincidencia; b) ter o agente cometido infragao: a noite; em domingos e 

feriados; em perfodo de defeso a fauna; a falta de licenga, autorizagao ou alvara. 

Algumas circunstancias atenuantes: a) Baixo grau de instruyao ou 

escolaridade do agente; b) Ser o infrator primario; c) Comunicagao previa pelo 

agente do perigo iminente de degradagao ambiental; d) Colaboragao com as 

agentes encarregados da vigilancia e do controle ambiental. 

A administragao atua com base na Lei. Sem duvida, nao se pode admitir a 

agao fiscalizadora e a eventual sangao sem que exista expressa previsao legal que 

as anteceda. As infragoes administrativas ao meio ambiente se encontram em textos 

esparsos. No entanto, dais diplomas legais tem especial relevancia, a Lei Federal n°. 

6.938/81 e a Lei Federal n°. 9.605/98, respectivamente, artigos 14 e 70 das 

mencionadas Leis. Estas sao as normas basicas sabre as ilfcitos administrativos ao 

meio ambiente. Praticada a infragao, a autoridade administrativa instaura o 

procedimento pertinente, muitas vezes previsto na propria Lei, e depois profere 

decisao, par vezes aplicando uma ou mais das sangoes. Multa e a penalidade mais 

comum em qualquer tipo de infragao administrativa. Visa punir o infrator, coagindo-o 

a nao repetir a conduta ou a reparar a lesao causada. 

No tocante a Lei ambiental, a penalidade de multa e a mais utilizada. A multa 

simples sera aplicada sempre que o agente: a) agir par negligencia ou dolo; b) ter 

sido advertido par irreguiaridade praticada e deixar de sana-la, no prazo assinalado 

pela CPRH; e c) criar embarago a fiscalizagao da CPRH. 

0 produto das multas constitui receita do Fundo Estadual de Meio Ambiente -

FEMA. 0 Embargo e uma medida preventiva tomada pela autoridade administrativa, 

a fim de evitar a construgao, reforma au atividade semelhante, feita sem observancia 
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das normas ambientais. Aplicar-se-a a penalidade de embargo, nos casas de obras 

e construgao e parcelamento do solo nao licenciada, com licenya vencida ou 

executada em desacordo com a respectiva licenga, que persistira ate a sua devida 

regularizayao. A penalidade de demoliyao que Significa derrubar, destruir, desfazer. 

0 C6digo Civil preve, no art. 536, a obrigayao de demolir construgoes feitas contra 

as disposig6es legais. Aplicar-se-a a penalidade de demoliyao nos casas em que 

seja constatada irregularidade insanavel na edificayao do empreendimento, com 

relagao a legislagao ambiental. Essa distinyao da suspensao ser parcial ou total, e 

bastante oportuna, porque agora a autoridade administrativa podera sustar apenas 

as atividades poluentes de uma empresa, permitindo que ela continue atuando nos 

setores nao poluente. A suspensao de atividades sera aplicada quando estas nao 

estiverem obedecendo as disposig6es legais ou regulamentares, relativas a proteyao 

do meio ambiente. 

A imposigao de penalidades pecuniarias, por infragoes a legislagao ambiental, 

pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municfpios, excluira a exigencia de 

multas federais, na mesma hip6tese de incidencia. 0 artigo 5°, inc. LV, da 

Constituigao Federal de 1988, assegura o devido processo legal, destinado a dar 

garantia ao cidadao contra a ayao arbitraria do Estado. Nesta fase o autuado paden~ 

provar, por todos os meios ao seu alcance, os fatos com os quais pretende 

desconstituir a imputagao que I he e atribuida no Auto de lnfragao. 

No prazo para defesa, o autuado podera optar pelo reconhecimento da 

procedencia da autuayao e pagar a multa ou requerer Termo de Compromisso. As 

penalidades previstas na Lei Estadual cabera recurso, com efeito suspensivo, ao 

Conselho de Administragao da CPRH em primeira instancia, no prazo de 15 dias, e 

ao CONSEMA, como ultima instancia, no mesmo prazo. 0 autuado, sob pena de 
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incorrer em mora e ser inscrito em dfvida ativa, devera interpor Recurso, solicitar 

Termo de Compromisso ou pagar o valor da multa, no prazo de 15 dias a contar da 

data do recebimento do Auto de lnfragao. 0 valor da multa sera reduzido em 10%, 

se o pagamento da mesma for efetuado em sua totalidade, ate a data do 

vencimento. Havendo pagamento da multa e nao existindo termo de apreensao 1 

deposito I embargo a ser julgado, o processo sera arquivado, nao comportando 

analise de defesa ou qualquer outra pretensao do infrator referente a respectiva 

multa. Caso o recurso seja indeferido pelo CONSEMA, o autuado tera o prazo de 15 

dias, contados do recebimento do indeferimento, para solicitar o Termo de 

Compromisso. 0 Conselho de Administra9ao da CPRH, em 1 a instancia, deve julgar 

o processo no prazo de 60 dias, a contar da data do recebimento dos autos, 

decidindo pela manuten9ao da multa, adequagao do valor da multa, ou pelo 

arquivamento do respective processo. Adequa9ao - e o ato de compatibilizagao do 

valor da multa, com os fatos que lhe deram causa, tais como: volume, area, 

quantidade, especie, localiza9ao e outros. A decisao pelo arquivamento do 

processo, cujo valor da multa seja superior a 50.001 UFIR's, devidamente corrigida, 

havera recurso "ex officio" para o CONSEMA. Os debitos com a CPRH poderao ser 

parcel ados, em ate 10 parcelas mensa is e consecutivas, corrigidas em UFIR, 

respeitando o valor mfnimo de 100 UFIR. 0 parcelamento sera formalizado atraves 

de Termo de Confissao de Divida. E vedada a concessao de Licen<~a, Autoriza9ao, 

Alvaras e demais serviyos oferecidos pela CPRH, as pessoas ffsicas ou jurfdicas 

que tenham quaisquer debitos vencidos no 6rgao ambiental do Estado. 

Lei de crimes ambientais (Lei Federal n. 9.605/98) relata que a falta de 

autoriza980 e licenya dos 6rgaos ambientais competentes, para construir, reformar, 

ampliar, instalar e fazer funcionar, em qualquer parte do Territ6rio Nacional, 
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estabelecimentos, obras e servi9os, potencialmente poluidores constitui crime 

ambiental. Conforme o artigo 60 "Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer 

funcionar, em qualquer parte do Territ6rio Nacional, estabelecimentos, obras ou 

servi9os potencialmente poluidores, sem licen9a ou autoriza9ao dos 6rgaos 

ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares 

pertinentes: Pena - deten9ao, de urn a seis meses, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente". 0 objetivo maior do referido artigo e fazer com que os 

estabelecimentos, obras e servi9os funcionem com licenya e/ou autoriza9ao valida. 

A Lei Federal n°. 9.605/98, no art. 72, apresenta as seguintes san96es para 

as infra96es administrativas. Observado o disposto no art. 6° que tratada da 

advertencia, multa simples, multa diaria, apreensao dos animais, produtos e 

subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou velculos de 

qualquer natureza utilizados na infra9ao, destrui9ao ou inutiliza9ao do produto, 

suspensao de venda e fabricayao do produto, embargo de obra ou atividade, 

demoliyao de obra, suspensao parcial ou total de atividades restritiva de direitos. No 

paragrafo 1° se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infray6es, ser

lhe-ao aplicadas, cumulativamente, as san96es a elas cominadas. Enquanto a 

advertencia sera aplicada pela inobservancia das disposi96es desta Lei e da 

legisla9ao em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejufzo das demais 

san96es previstas no artigo mencionado. A multa simples sera aplicada sempre que 

o agente, por negligencia ou dolo tiver sido advertido por irregularidades que tenham 

sido praticadas, deixar de sana-las, no prazo assinalado por 6rgao competente e 

quando opuser embara9o a fiscaliza9ao dos 6rgaos competentes. 
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A multa simples pode ser convertida em servi9os de preserva9ao, melhoria e 

recupera9ao da qualidade do meio ambiente, sera aplicada sempre que o 

cometimento da infra9ao se prolongar no tempo. 

Os Estados e Municfpios podem acrescentar outros tipos de infra9oes junto a 

lista apresentada no mencionado artigo, ou seja, com base no art.24, § 2°, da CF/88, 

os Estados e Municfpios podem exercer a sua competemcia suplementar. 

3.2.4 Sistema De Gestao Ambiental Aplicado As Emoresas 

A gestao ambiental e uma abordagem sistemica em que a preocupa98o 

ambiental esta em todos os aspectos dos neg6cios das organiza9oes. A 

implementa9ao de sistema de gestao ambiental e, normalmente, urn processo 

voluntario. Ao optar pela sua implanta98o, porem, as companhias nao estao visando 

apenas os beneffcios financeiros ( economia de materia-prima, eficr~&ra na 

produ9ao e marketing). Estao tambem, estimando os riscos de nao gerenciar 

adequadamente seus aspectos ambientais (acidentes, descumprimento da 

legisla9ao ambiental, incapacidade de obter credito bancario e outros investimentos 

de capitais, e perda de mercados por incapacidade competitiva). 

Organiza9oes de todos os tipos estao cada vez mais preocupadas em atingir 

e demonstrar o desempenho ambiental correto, controlando os impactos de suas 

atividades, produtos ou servi9os no meio ambiente, levando em considera9ao sua 

polftica e seus objetivos ambientais. Esse comportamento se insere no contexte de 

uma legisla9ao cada vez mais exigente, do desenvolvimento de polfticas 

economicqs, de outras medidas destinadas a estimular a prote9ao ao meio ambiente 
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e de uma crescenta preocupa<;ao das partes interessadas em rela<;ao as questoes 

ambientais e ao desenvolvimento sustentavel. 

Muitas organiza<;6es tern efetuado analises ou auditorias ambientais a fim de 

avaliar seu desempenho ambiental. No entanto, por si s6s, tais analises e auditorias 

podem nao ser suficientes para proporcionar a uma organiza<;ao a garantia de que 

seu desempenho nao apenas atende, mas continuara a atender aos requisites legais 

e aos de sua propria polftica. Para que sejam eficazes, e necessaria que esses 

procedimentos sejam conduzidos dentro de urn sistema de gestao estruturado e 

integrado ao conjunto das atividades de gestao. 

As Normas lnternacionais de gestao ambiental tem por objetivo prover as .

organiza<;oes os elementos de urn sistema de gestao ambiental eficaz, passlvel de 

integra<;ao com outros requisites de gestao, de forma a auxilia-las a alcan<;ar seus 

objetivos ambientais e economicos. Essas Normas, como outras Normas 

lnternacionais, nao foram concebidas para criar barreiras comerciais nao-tarifarias, 

nem para ampliar ou alterar as obriga<;Qes legais de uma organiza<;ao. 

A ISO 14001 como norma especifica os requisites de tal sistema de gestao "' 

ambiental, tendo sido redigida de forma a aplicar-se a todos os tipos e portes de 

organiza<;6es e para adequar-se a diferentes condi<;6es geograficas, culturais e 

sociais. 0 sucesso do sistema depende do comprometimento de todos os nfveis e 

fun<;6es, especialmente da alta administra<;ao. Urn sistema deste tipo permite a uma 

organizac;ao estabelecer e avaliar a eficacia dos procedimentos destinados a definir 

uma polftica e objetivos ambientais, atingir a conformidade com eles e demonstra-la 

a terceiros. A finalidade desta norma e equilibrar a prote<;ao ambiental e a preven<;ao 

de polui<;ao com as necessidades socioeconomicas. 
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Convem notar que muitos desses requisitos podem ser abordados 

simultaneamente, ou reapreciados a qualquer momenta. Existe uma importante 

distingao entre esta especificagao, que descreve os requisitos para certificagao e 1 

ou autodeclaragao do sistema de gestao ambiental de uma organizagao, e uma 

diretriz nao-certificavel destinada a prover orientagao generica a uma organizagao 

que visa implementar ou aprimorar urn sistema de gestao ambiental. A gestao 

ambiental abrange uma vasta gama de quest6es, inclusive aquelas com implicag6es 

estrategicas e competitivas. A demonstragao de urn processo bem-sucedido de 

implementagao desta Norma pode ser utilizada por uma organizagao para assegurar 

as partes interessadas que ela possui em funcionamento urn sistema de gestao 

ambiental apropriado. 

3.3 GESTAO AMBIENTAL 

Nas ultimas decadas tern ocorrido uma mudanga muito grande no ambiente em ~ 

que as empresas operam. As empresas que eram vistas como instituig6es 

economicas com responsabilidades referentes a resolugao dos problemas 

economicos fundamentais tern presenciado o surgimento de novas papeis que 

devem ser desempenhados, como resultado das alterag6es no ambiente em que 

operam. Conforme DONAIRE as empresas precisam ser vista como instituigao 

sociopolftica e nao apenas como instituigao economica. 

Na visao tradicional da empresa como instituic;ao apenas economica, sua 
~oo:::::Ge consuostanc1a-se na ousca aa max1m1zacao dos iucros e 

na mm1m1zac;ao aos cusws e pouco a1em msso. us aspecws soc1a1s e 
politicos que influenciam o ambiente dos neg6cios nao sao considerados 
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administradores, e as repercussoes que as decisoes internas possam 
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Ainda segundo DONAIRE (1999, p. 16) "A visao moderna da empresa em 

relagao a seu ambiente e muito mais complexa, pois e vista como uma instituigao 

sociopolftica. A linha e demarcagao entre empresa e seu ambiente e vaga e 

ambfgua." 

A aplicagao na empresa os fundamentos da ISO serie 14000, mais 

especificamente a ISO 14001, Especificagao do Sistema de Gerenciamento 

Ambiental (SGA), que sera a norma em relagao a qual os sistemas de 

gerenciamento ambiental da empresa serao julgados. Este trabalho abordara 

superficialmente cada passo da implantagao do Sistema de Gestao Ambiental, 

requerendo o envolvimento de toda a organizagao e demandando urn tempo 

relativamente grande, no caso da real implantagao do programa e da pretensao de 

buscar a certificagao pela ISO 14001. 

A gestao ambiental pode ajudar dirigentes de organizag6es a abordarem " 

quest6es ambientais sistematicamente e a integrarem o cuidado ambiental como 

uma parte normal de suas operag6es e estrategia comercial. Os executives das 

corporag6es despendem uma parte significativa de seu tempo lidando com 

problemas do ambiente empresarial, entre eles incluem a adaptagao e a proposigao 

da estrategia e dos objetivos da empresa face ao surgimento de novas leis e 

regulamentag6es. 

Os trabalhos de implantagao do Programa de Qualidade Total e os estudos para '-"~ 

o Planejamento Estrategico da empresa, verificaram que o comprometimento das 

empresas com a questao ambiental do municipio deve ser muito fntima. No 

memento da exposigao dessa problematica pelo grupo responsavel do Programa de 

Qualidade a Alta Diregao da empresa, esta se sensibilizou da importancia de 

assumir, a sua parcela de responsabilidade, na condugao da implantagao do SGA. 
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Este projeto alcanc;ara urn duplo objetivo, pais ira tratar as questoes relativas aos 

processes internos e externos para viabilizar o seu trabalho, e devera agir e 

influenciar aqueles que fazem usa de seus serviyos. Este comprometimento duplo 

dar-se-a, pais o cliente da empresa acredita no compromisso que a empresa possui, 

inclusive nas questoes relativas aos programas de educac;ao, conscientizac;ao 

ambiental e programas alternatives de preservac;ao ambiental. Com este 

comprometimento solidificado nas gerencias da empresa, a mesma delegou o 

comando da implantac;ao do SGA ao responsavel pela coordenayao do Programa de 

Qualidade Total na empresa. A empresa tern anos de experiencia no mercado em 

que atua e sabe que isso devera refletir sabre varios aspectos durante a implantac;ao 

desse SGA, entre eles os aspectos sociais, culturais e participativos da comunidade; 

educac;ao, saude e saneamento; poluic;ao do ar, agua e do solo. 

A responsabilidade social, como e chamada com frequencia, implica urn sentido "' 

de obrigac;ao para com a sociedade. Esta responsabilidade assume diversas formas, 

entre as quais se incluem protegees ambientais, projetos filantr6picos e 

educacionais, planejamento da comunidade, equidade nas oportunidades de 

emprego, servic;os sociais em geral, de conformidade com o interesse publico. A 

conscientizac;ao social refere-se a capacidade de uma organizayao de responder as 

expectativas e pressoes da sociedade. Nesse sentido, a busca de procedimentos, 

mecanismos, arranjos e padr6es comportamentais desenvolvidos pelas empresas 

marcam aquelas que sao mais ou menos capazes de responder aos anseios da 

sociedade. 

No relat6rio da comissao mundial sabre meio ambiente e desenvolvimento da 

Organizac;ao das Nac;oes Unidas, denominado "Nosso Futuro Comum", ficou muito 

clara a importancia da preservayao ambiental para que exista o desenvolvimento 
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sustentado. Nesse sentido, a Camara de Comercio lnternacional, reconhecendo que 

a protegao ambiental se inclui entre as principais prioridades a serem buscadas par 

qualquer tipo de neg6cio definiu, em 27 de novembro de 1980, uma serie de 

princfpios de gestao ambiental, que sao essenciais para o desenvolvimento 

sustentado. Existem 16 princfpios para Gestao Ambiental, sendo: o Principia da 

Prioridade Organizacional preve que a empresa devera reconhecer que a questao 

ambiental esta entre as principais prioridades da empresa e que ela e uma questao

chave para o Desenvolvimento Sustentado, bern como estabelecer polfticas, 

programas e praticas no desenvolvimento das operagoes que sejam adequadas ao 

meio ambiente; o Principia da Gestao lntegrada que promove a integragao das 

polfticas, programas e praticas ambientais intensamente em todos os neg6cios como 

elementos indispensaveis de administragao em todas as suas fungoes; 0 Principia 

do Processo de Melhoria que determina que as empresas devem continuar 

melhorando as polfticas corporativas, os programas e a performance ambiental tanto 

no mercado interno quanta externo, levando em conta o desenvolvimento 

tecnol6gico, o conhecimento cientffico, as necessidades dos consumidores e os 

anseios da comunidade, tendo como ponto de partida as regulamentagoes 

ambientais; Em quarto esta o Principia da Educagao Pessoal que tende a educar, 

treinar e motiva o pessoal, no sentido de que possam desempenhar suas tarefas de 

forma responsavel em relagao ao ambiente; o Principia da Prioridade de Enfoque 

revela que as empresas devem considerar as repercussoes ambientais antes de 

iniciar nova atividade ou projeto e antes de construir novos equipamentos e 

instalagoes adicionais ou de abandonar alguma unidade produtiva; o seguinte e o 

Principia dos Produtos e Servigos que determina que as empresas devem 

desenvolver e fabricar produtos e servigos que nao sejam agressivos ao ambiente e 
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que sejam seguros em sua utiliza9ao e consumo, que sejam eficientes no consumo 

de energia e de recursos naturais e que possam ser reciclados, reutilizados ou 

armazenados de forma segura; Em setimo Iugar aparece o Princfpio da Orienta9ao 

ao Consumidor que diz que a empresa deve orientar e, se necessario, educar 

consumidores, distribuidores e o publico em geral sobre o correto e seguro uso, 

transporte, armazenagem e descarte dos produtos produzidos; o principio que trata 

dos equipamentos e operacionaliza98o consiste em a empresa desenvolver, 

desenhar e operar maquinas e equipamentos levando em conta o eficiente uso de 

agua, energia e materias-primas, o uso sustentavel dos recursos renovaveis, a 

minimiza9ao dos impactos negativos ao ambiente e a gera98o de polui9ao eo uso 

responsavel e seguro dos resfduos existentes; o Princfpio da Pesquisa diz que a 

empresa deve conduzir ou apoiar projetos de pesquisas que estudem os impactos 

ambientais das materias-primas, produtos, processos, emissoes e resfduos 

associados ao processo produtivo da empresa, visando a minimiza98o de seus 

efeitos; Em decimo Iugar vern o Princfpio do Enfoque Preventivo, que nada mais e, 

que a obriga9ao e a empresa modificar a manufatura e o uso de produtos ou 

servi9os e mesmo os processos produtivos, de forma consistente como os mais 

modernos conhecimentos tecnicos e cientfficos, no sentido de prevenir as serias e 

irreversfveis degrada96es do meio ambiente; o Princfpio de Gestao Ambiental que 

trata de fornecedores e subcontratados preve que as empresas procurem promover 

a ado9ao dos princfpios ambientais das empresas junto dos subcontratados e 

fornecedores encorajando e assegurando, sempre que possfvel, melhoramentos em 

suas atividades, de modo que elas sejam uma extensao das normas utilizadas pela 

empresa; As empresas necessitam de pianos de emergencia e para isso existem o 

Princfpio que determina que a empresa deve desenvolver e manter, nas areas de 
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risco potencial, pianos de emergencia ideafi;zados em conjunto entre os setores da 

empresa envolvidos, os 6rgaos governamentais e a comunidade local, 

reconhecendo a repercussao de eventuais acidentes; o decimo terceiro princfpio e o 

da Transferencia de Tecnologia que visa contribuir na disseminagao e transferencia 

das tecnologias e metodos e gestao que sejam amigaveis ao meio ambiente junto 

aos setores privado e publico; o princfpio da Contribuigao ao Esforgo Comum rege 

que a empresa precisa contribuir no desenvolvimento de polfticas publicas e 

privadas, de programas governamentais e iniciativas educacionais que visem a 

preservagao do meio ambiente; enquanto o princfpio da Transparencia de Atitude 

visa propiciar transparencia e dialogo com a comunidade interna e externa, 

antecipando e respondendo a suas preocupag6es em relagao aos riscos potenciais 

e impacto das operag6es, produtos e resfduos; por fim o decimo sexto principia que 

e o Atendimento e Divulgagao, a empresa deve medir a performance ambiental. 

Conduzir auditorias ambientais regulares e averiguar se os padr6es da empresa 

cumprem os valores estabelecidos na legislagao. Prover periodicamente 

informag6es apropriadas para a Alta Administragao, acionistas, empregados, 

autoridades e o publico em geral. 

3.3.1 Avaliac;ao Ambiental 

A avaliagao ambiental inicial fornece a base para o SGA, uma vez que 

informag6es sabre emissoes, lixo, problemas ambientais potenciais, ocorrencia 

anteriores de acidentes, quest6es qe saude, sistemas de gestao serao obtidas e 

analisadas (se existir), leis e regulamentagoes aplicaveis. 0 que e Avaliagao 

Ambiental lnicial? 
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Os empresarios tern, geralmente, urn conhecimento limitado dos aspectos e c~. 

impactos ambientais de suas atividades e produtos no meio ambiente, e do meio 

ambiente em suas atividades e produtos. Esse conhecimento e a base de urn 

programa ambiental. Ele habilita a empresa a concentrar-se nos assuntos mais 

importantes. 

Por conseguinte, o primeiro passo e avaliar o atual estado ambiental da 

empresa. Essa avaliagao inicial e "o meio pelo qual uma organizagao estabelece sua 

posigao em relagao ao meio ambiente" (NBR-ISO 14004: Sistemas de Gestao 

Ambiental - guia geral dos prindpios, sistemas e tecnicas de apoio ). Ele consiste 

em: uma analise inicial detalhada das questoes, desempenho, aspectos e impactos 

ambientais e das atividades controladas da empresa. 

A Avaliagao Ambientallnicial- AAI deve abranger quatro areas: ldentificagao < 

e avaliagao das questoes potenciais de interesses ambientais originadas das 

operagoes (por exemplo, quais substancias e resfduos gerados podem prejudicar a 

saude humana e/ou o meio ambiente ); Gestao, praticas operacionais e 

procedimentos existentes (por exemplo, quem e responsavel pelo despejo de 

resfduos perigosos e como esses resfduos sao dispostos no local, quais as questoes 

ambientais relacionadas as atividades da empresa e, ainda, a existencia de outros 

sistemas de gestao, como da qualidade, Brigada de Emergencia, Cipa, entre outros); 

Acidentes, incidentes e penalidades ambientais anteriores e medidas de prevengao/ 

redugao resultantes (passive ambiental); e Exigencias legais e regulamentares e sua 

situagao de conformidade legal. 

A avaliagao deve cobrir situagoes de operagaes normais e anormais, assim 

como as emergenciais, que precisarao ser definidas (por exemplo, incendios, 

enchentes, terremotos, explosoes, vazamentos, vandalismo ). A enfase, no entanto, 
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sera dada aos aspectos ambientais da empresa. A importancia desses aspectos e 

determinada pela avaliac;ao da relevancia dos impactos ambientais. 

0 beneffcio principal de uma AAI e que ela identifica exatamente onde a 

operac;ao se posiciona em relac;ao ao meio ambiente, ou seja, ela identifica a 

situa<;ao ambiental da empresa naquele momenta (onde a empresa esta). Em 

particular, ela geralmente abrange: ldentifica<;ao das exigencias legais e 

regulamentares; ldentifica<;ao (rapida) dos aspectos ambientais e seu significado; 

Avaliac;ao do desempenho cotejado com os criterios relevantes; Praticas e 

procedimentos de gestao ambiental existentes; ldentificac;ao das polfticas e 

procedimentos existentes que lidem com servic;os de contrato e procurac;ao; 

Resposta a investigac;ao de incidentes anteriores ou nao-cumprimento das 

obrigac;oes; Oportunidades e vantagens competitivas; A visao das partes 

interessadas; e Func;oes ou atividades ou outros sistemas organizacionais que 

possam proporcionar ou impedir o desempenho ambiental. 

Metodologia para e Avaliac;ao Ambiental lnicial. A Avaliac;ao Ambiental lnicial ~ 

nao e urn requisito imperative das normas ISO 14001, para estabelecer Sistemas de 

Gestao Ambiental, porem e uma etapa importante a ser cumprida. Sua execuc;ao 

envolve diversos passos, que vao do planejamento ao relat6rio final, passando por 

varias etapas de desenvolvimento, como descritos a seguir. 

Planejamento. 0 primeiro passo na realizac;ao da Avaliac;ao Ambiental lnicial tY 

e definir os objetivos, planejar e organizar a avalia<;ao. 0 principal objetivo deve ser 

a obtenc;ao de informac;oes basicas para permitir a preparac;ao eo desenvolvimento 

de urn programa de gestao. 0 enfoque e detalhes da avaliac;ao dependerao dos 

recursos disponfveis, principalmente tempo, e possivelmente da abrangencia do 

programa ambiental a ser proposto. Se apenas parte da operac;ao (urn departamento 
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ou divisao) for inclufda, entao a avaliac;ao pode ser mais limitada. De qualquer forma, 

ela nao deve restringir-se somente a area ffsica em questao, ja que e importante 

tambem cobrir todas as atividades que possam ter urn impacto direto ou indireto na 

area. Se os recursos forem escassos, a melhor opc;ao pode ser a realizac;ao de 

breve analise crftica das principais areas de interesse potencial, e a concentragao 

dos esforc;os iniciais nas areas que contenham os maiores riscos, deixando as areas 

de menor interesse para datas posteriores. 

E importante que a avaliagao tenha o apoio completo e irrestrito da alta 

gerencia, para assegurar a cooperac;ao durante a fase de coleta de informac;oes e 

para proporcionar autoridade a equipe de avaliac;ao. Esse apoio pode ser 

demonstrado por meio de uma mensagem clara a todos os empregados, direta ou 

indiretamente, avisando-os do que ira acontecer e por que, para prevenir possfveis 

alarmes e mau entendimento da avaliagao e para facilitar a cooperac;ao e 

comunicac;ao entre as partes - avaliadores e responsaveis diretos pelos setores 

avaliados. 

Selec;ao da equipe. A equipe de avaliac;ao pode ser constitufda de 

facilitadores, consultores externos ou ambos. Ela deve ser cuidadosamente 

escolhida em termos de tamanho e composic;ao, que dependera, geralmente, da 

natureza e complexidade das operac;6es. Numa pequena empresa, pode ser 

apropriada s6 uma pessoa realizar a avaliac;ao, mesmo que isso nao seja 

normalmente aconselhavel. Mesmo no caso de grandes empresas, e preferfvel urn 

grupo pequeno a urn grande. Os fatores que devem ser considerados na escolha da 

equipe de avaliac;ao sao os seguintes: Urn lfder de equipe claramente identificado, 

que tera responsabilidade pela avaliac;ao do infcio ao fim; Conhecimento tecnico e 

regulamentar e experiencia necessaria para identificar as informac;6es e os dados 
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apropriados e avalia-los adequadamente; As habilidades e aptidoes de diferentes 

indivfduos para tipos de trabalho diversificados, associados a avaliagao, por 

exemplo, pesquisa, entrevistas, analise de informagoes e redagao de relatorios; Para 

avaliar determinado departamento, podem-se utilizar indivfduos do proprio 

departamento, pessoas de outras unidades au consultores externos. 

A presenga de pessoal do proprio departamento pode ser menos ameagadora 

par oferecer conhecimentos das atividades avaliadas, mas pessoas de outros 

departamentos ou de fora da empresa podem permitir mais objetividade e evitar que 

certos itens nao sejam observados, pela familiaridade com as operagoes rotineiras. 

Preparagao. Para a realizagao da AAI e necessaria a elaborayao previa de 

urn protocolo de verificagao que possibilite o levantamento dos dados empresariais, 

com eficiencia, no menor espago de tempo possfvel. De posse do protocolo, sao 

feitas entrevistas e observagoes nos locais destinados a verificagao e discussao, 

pelas pessoas envolvidas no processo, dos aspectos ambientais a serem 

considerados. Algumas informagoes essenciais devem ser adquiridas e 

consideradas antes que os aspectos operacionais da organizagao sejam avaliados. 

E importante fazer urn sumario da legislagao ambiental pertinente no pals. no estado 

e no municipio e, possivelmente, em pafses para os quais sao exportados os 

produtos e resfduos da empresa - se for o caso. 0 objetivo e identificar as principais 

exigencias legais, nao os detalhes absolutes da legislagao. A seguir, sao dados 

exemplos de exigencias (nacionais I regionais llocais) que devem ser determinadas: 

Sao exigidas licengas I autorizagoes para: operagao da instalagao ou processes, 

escoamento de agua processada I domestica I pluvial, emissoes de gas, deposito de 

materiais, deposito I transporte I despejo de resfduos, uso de substancias 

especfficas; Ha exig€mcias de tratamento de descargas I emissoes, restrigoes I 
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limites ou monitoramento e I ou relat6rios obrigat6rios para qualquer licenc;a; Existem 

exigencias especfficas, por exemplo, pianos de emergencias que poderao ser 

aplicados a operac;ao; Um fator principal que precisara ser considerado no estagio 

de preparac;ao e se as listas de verificac;ao e os questionarios serao usados ou nao, 

e, caso o forem, de que modo. 

As listas de verificac;ao sao, basicamente, listas de itens a serem 

considerados, enquanto questionarios exigem alguma forma de resposta especffica. 

Ha vantagens em usar listas de verificac;ao no processo de auditoria, ja que elas 

oferecem uma memoria de reforc;o para o revisor e concentram o processo de coleta 

de dados de maneira estruturada e concisa. 0 mesmo pode ser dito para o uso de 

questionarios, que tambem podem ser enderec;ados aos empregados e gerentes 

antes da avaliac;ao. 

Na preparac;ao das listas de verificac;ao e dos questionarios, devem ser 

utilizados os seguintes princfpios basicos: Questionarios devem ser faceis de 

entender e claros, tanto para o avaliador, quanta para as pessoas que os 

respondem; Eles devem minimizar o potencial de erro durante seu preenchimento e 

gerar uma resposta que permita analise clara e especffica; Devem ser mais breves, 

simples e possfveis; Eles devem ser completos, principalmente as listas de 

verificac;ao, ou as limitac;6es em sua abordagem devem ser claramente entendidas 

pelo avaliador. 

0 principal problema dos questionarios e listas e que o avaliador pode tornar

se um "escravo" da lista. E uma ocorrencia comum. principalmente com revisores 

inexperientes, seguir a lista sem fazer uma investigac;ao mais profunda de assuntos 

que podem ser indicados pelas descobertas, mas que nao sao identificados na lista 
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de verificagao. As listas sao recomendadas para serem usadas como guia e como 

apoio, nao como manual. 

Realizando a avaliagao. A Avaliagao Ambiental lnicial consiste em tres tipos 

de coleta de informagoes: Documentagao; Entrevistas; e lnspegao visual. A 

avaliagao pode ocorrer durante urn perfodo de dias consecutivos ou durante varias 

semanas, quando diferentes partes da avaliagao sao realizadas em tempos 

diferentes. A escolha vai depender do enfoque e local da avaliagao, e tambem de 

fatores como: pressoes de tempo, recursos disponfveis (materiais, financeiros e 

humanos ). Deve ser elaborado urn plano de trabalho e comunicado a todos os 

envolvidos, isto e, a equipe de avaliagao e os facilitadores. Se possfvel, devem ser 

agendadas reunioes internas e sessoes de retorno oara os membros da eauioe. E 

provavel que a avaliagao demore mais tempo que o esperado, o que deve ser, 

sempre, levado em consideragao. 

Entrevistas. Serao necessarias entrevistas para se obter informagao nao « 

disponfvel na documentagao e para aprender como a empresa e administrada na 

pratica. Uma reuniao com os dirigentes da empresa ao fim de cada dia, no local, 

pode ajudar os avaliadores a esclarecer mal-entendidos e evitar erros. Pode ser 

apropriado para os membros da equipe de avaliagao reunir-se com as autoridades 

ambientalistas locais para discutir a instalagao e obter sua opiniao sobre seu 

desempenho e estado ambiental da empresa. lsso deve ser feito com cautela, pois 

pode vir a atrair uma inspegao das autoridades ou aumentar a suspeita sobre a 

companhia, caso haja algum precedente de nao-conformidade legal. A equipe de 

avaliagao pode levar em consideragao as condigoes e costumes locais quando for 

decidir essa possibilidade. 
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Relat6rio. 0 relat6rio final deve ser manejavel em tamanho e bem estruturado 

para fornecer informa96es claras e poder ser facilmente utilizado no 

desenvolvimento do programa de gestae ambiental. Ele deve identificar as 

preocupa96es ambientais e areas problematicas e, se possfvel, priorizar riscos 

ambientais e possfveis impactos; descrever o sistema de gestae (se existir), suas 

fraquezas e falhas em rela9ao ao meio ambiente; e, fornecer informa96es basicas 

necessarias ao desenvolvimento de um programa de melhoria de desempenho ou 

implanta9ao de um SGA. A estrutura do relat6rio vai depender de preferencias 

locais. Algumas organiza96es exigem que toda a informa9ao coletada seja inclufda, 

enquanto outras s6 querem os fates principais e a conclusao. Em geral, o relat6rio 

deve center as seguintes informa96es, nesta ordem: Um sumario executive 

resumindo as informa96es, descobertas e conclusoes principais; Objetivo, enfoque e 

organiza9ao da avalia9ao (por exemplo, uma AAI de todo o meio ambiente 

pertinente a empresa); lnforma9ao de apoio referente a materias primas, processes, 

produtos e incidentes que possam ter ocorrido no passado; Avalia9ao dos dados de 

base (por exemplo, o que significam aqueles dados em termos de conformidade I 

nao-conformidade com as regulamenta96es; quais sao os aspectos e impactos 

ambientais significativos, reais e potenciais); Evidencias sobre aspectos, impactos e 

questoes ambientais, inclusive sobre informa9ao disponfvel (por exemplo, a 

informa9ao pode indicar um possfvel problema de polui9ao de len96is subterraneos 

no local, que requer investiga9ao adicional antes que possa ser determinado). As 

investiga96es devem abranger todas as emissoes para o ar, agua e solo local, e 

todo o resfduo produzido; Recomenda96es para desenvolver ou alterar a polftica 

ambiental, se foro caso; e Prioridades de a<;ao (por exemplo, assuntos que exigem 
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agao urgente; assuntos cuja agao imediata nao e requerida, mas precisa de uma 

melhoria em Iongo prazo). 

E importante lembrar que a Avaliagao Ambiental lnicial e urn processo de 

coleta de dados, de informagoes e de fatos. Nao e mecanismo de apontamento de 

culpa ou crftica. Portanto, se alguem esta fazendo algo inaceitavel, o avaliador deve 

registrar os fatos da situagao da maneira que ele entende. Porem seria apropriado 

que o avaliador explicasse as pessoas envolvidas no processo o que elas estao 

fazendo de errado e por que. 

Em alguns casos, podem ser identificadas situagoes que exijam agao urgente " 

e que devem ser comunicadas imediatamente ao gerente apropriado. Essas 

situagoes incluem, por exemplo, vazamento de tanques de armazenamento ou de 

canos contendo produtos qufmicos inflamaveis ou t6xicos, uso negligente ou 

descuidado de maquinas e equipamentos em geral, disposigao inadequada de 

resfduos, ou langamento inadequado de efluentes. 

Base para uma polftica ambiental. A Avaliagao Ambiental lnicial e urn " 

exercfcio de coleta de dados a fim de estabelecer a linha de base para o 

desenvolvimento de urn programa de gestao ambiental. Se realizada com 

preparagao e planejamento cuidadosos, ela pode assegurar que os trabalhos futuros 

serao apropriadamente encaminhados e efetivados. 0 relat6rio estabelecido pode 

ser o primeiro passo de urn processo contfnuo de documentagao do progresso da 

empresa rumo ao melhor desempenho ambiental possfvel. A Avaliagao Ambiental 

lnicial podera identificar areas com problemas que guiarao a formulagao de uma 

polftica ambiental e a implementagao de urn sistema de gestao ambiental. Mesmo 

que o SGA nao seja o objetivo da empresa, com a AAI podera implementar uma 
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melhoria de desempenho ambiental, para encaminhar os problemas ambientais 

encontrados na avaliagao inicial. 

A polftica ambiental conduzira a determinac;ao de objetivos e metas 

ambientais da empresa, baseada na informac;ao obtida com a avaliac;ao inicial. Com 

os objetivos e metas estabelecidos, o plano de ac;ao sera destinado a correc;ao dos 

problemas ambientais mais importantes que foram af identificados. 

3.3.2 Beneficios De Urn Sistema De Gestao Ambiental 

Nos anos 80, na Alemanha Ocidental, muitas empresas comec;aram a verificar 

que as despesas realizadas com a protegao ambiental podem paradoxalmente 

transformar-se numa vantagem competitiva. Diante disso, muitas organizac;oes 

passaram gradualmente a incluir na gestao de seus neg6cios a dimensao ecol6gica. 

No infcio isso ocorreu de forma esporadica quando gerentes e empresarios 

comec;aram a desenvolver programas de reciclagem, de economia de energia, de 

aproveitamento dos resfduos em suas empresas. Segundo DONAIRE (1999, p. 57) 

"0 mais bem-sucedido desses programas, desenvolvido por Georg Winter em 1989, 

foi o Sistema lntegrado de Gestao Ambiental, conhecido hoje simplesmente como o 

Modelo Winter". 

Alem da existencia de urn crescenta volume de requisitos legais (legisla<;ao), 

seu cumprimento e obrigat6rio, independentemente de se ter ou nao urn sistema de 

gestao. Este item, portanto, resulta em ganhos financeiros reais, ja que evita multas 

e passivos ambientais, alem de uma maior transparencia e confianc;a junto aos 

6rgaos fiscalizadores e gestores de meio ambj~nhe. 
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Os governos de todos os nfveis estao refon;ando o controls das atividades 

industriais e aumentando as penalidades por violayao das leis e regulamentagoes 

ambientais. 0 poder Judiciario dos pafses em desenvolvimento, em particular tem-se 

tornado, recentemente, bern "verdes" de fato. Penalidades civis e criminais novas e 

mais serias sao impostas a violayao das leis ambientais, principalmente se a 

violagao representa um risco a saude ou danos de Iongo prazo aos recursos 

naturais, como qualidade do solo ou mananciais. 

Os empresarios sao obrigados a monitorar suas organizagoes para provar que 

elas estao em conformidade com a legislagao em vigor, enquanto o pessoal das 

agemcias ambientais reguladoras esta cada vez mais treinado para identificar o 

descumprimento dessa legislagao. lndenizagoes civis ou processos criminais por 

violagoes de leis e regulamentos administrativos estao tornando-se mais severas, e 

a base dos processos esta-se alastrando em muitos pafses para cobrir qualquer 

dano ambiental sem evidencia de culpa (obrigayao estrita). Os riscos comerciais 

relatados incluem a perda da licenga de operagao ou produgao e a imposigao de 

penalidades criminais diretamente a administragao superior. As autoridades podem 

aumentar o nfvel de controls e serem menos abertas a negociagoes e menos 

transigentes com a empresa que e conhecida por ter problemas em cumprir as leis e 

licengas ambientais, do que com aquelas que estao em conformidade com a lei. 

Fora indenizagoes civis e processos criminais pelos danos causados por poluigao 

acidental ou qualquer outro dano ambiental. Um numero cada vez maior de 

empresas, em diferentes pafses, esta tambem enfrentando avisos de redugao 

emergencial, quando autoridades ordenam que parem suas produgoes ate que a 

situagao de emergencia passe. Em alguns casas, industrias tern sido forgadas a 

mudar de local ou fazer grandes investimentos de capital em novas equipamentos 
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de controle de polui<;ao. Em outros casas, empresas tern sido for<;adas a pagar para 

corrigir o dano ambiental causado por elas. 

0 fato de o meio ambiente sempre ter sido considerado urn recurso 

abundante e classificado na categoria de bens livres, ou seja, daqueles bens para os 

quais nao ha necessidade de trabalho para sua obten<;ao, dificultou a possibilidade 

de estabelecimento de certo criteria em sua utiliza<;ao e tornou disseminada a 

polui<;ao ambiental, passando a afetar a totalidade da popula<;ao, atraves de uma 

apropria<;ao socialmente indevida do ar, da agua ou do solo. 

Existem beneffcios economicos e estrategicos que a empresa pode usufruir a< 

na aplica<;ao da gestao ambiental. Os economicos podem ser divididos em economia 

de custos que denotam as economias geradas pela redu<;ao do consume de agua, 

energia e outros insumos; as economias devido a reciclagem, venda e 

aproveitamento de resfduos e diminui<;ao de efluentes, bern como a redu<;ao das 

multas e penalidades por polui<;ao. Ainda com rela<;ao aos beneffcios economicos as 

empresas podem obter incremento de receitas atraves do aumento da contribui<;ao 

marginal de "produtos verdes" que podem ser vendidos a pre<;os mais altos; o 

aumento da participa<;ao no mercado devido a inova<;ao dos produtos e menos 

concorrencia; as linhas de novas produtos para novas mercados e por fim, o 

aumento da demanda para produtos que contribuam para a diminui<;ao da polui<;ao. 

Quando recorremos aos beneffcios estrategicos podemos ressaltar a melhoria 

da imagem institucional, a renova<;ao do porlf6/io de produtos, o aumento da 

produtividade, o alto comprometimento pessoal, a melhoria nas rela<;oes de trabalho, 

a melhoria e criatividade para novas desafios, a melhoria das rela<;oes com os 

6rgaos governamentais, comunidade e grupos ambientalistas, o acesso assegurado 
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ao mercado externo e para complementar a melhor adequa9ao aos padroes 

ambientais. 

3.3.3 Pressao De Partes lnteressadas I Melhoria Da lmagem 

As partes interessadas que exercem pressao de forma crescenta. Os terceiros, 

como as institui96es financeiras, as companhias de seguro e outras partes 

interessadas em cada ramo de neg6cio; os acionistas quanto a imagem da 

organiza9ao junto ao publico, autoridades e sua valoriza9ao; os grupos de interesse 

ambiental, organiza96es nao-governamentais, consumidores, clientes internos e 

externos e suas organiza96es e o publico em geral (na sua localidade) devido ao 

aumento da conscientiza98o da comunidade sobre o meio ambiente ( atua9ao 

responsavel); e os riscos de acidentes resultando em publicidade negativa e 

consequents prejufzo a imagem da organiza98o. 

Espera-se que as empresas tenham boa atua9ao ambiental. Existem (/ 

pressoes para manter certos padroes mfnimos e urn nfvel de vigilancia aceitavel 

para preven9ao de problemas ambientais. Muitos acham que uma empresa que 

possua postura ambiental ruim nao pode, de jeito nenhum, fabricar produtos de alta 

qualidade. Cada vez mais consumidores preferem os produtos fabricados sob 

condi96es vistas como menos prejudiciais ao meio ambiente. 

Outros proprietaries de a96es como institui96es financeiras e companhias de 

seguro avaliam, cada vez mais, a postura ecol6gica de uma empresa, podendo ser 

urn cliente atual ou em potencial, antes que outros servi90s ou condi96es favoraveis 

sejam negociados. 
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Urn "cliente" importante de cada empresa e a comunidade local onde ela 

opera. As companhias industriais mais bem-sucedidas hoje em dia tern como ponto 

de vista que elas devem "ganhar o direito" de operar em cada comunidade onde elas 

estao presentes. Essas empresas aumentam os padroes de atitude ecol6gica dos 

seus competidores. Empresas que desconsideram as preocupagoes da populagao 

local com relagao a poluigao as vezes encontram seus pedidos de licenga e seus 

portoes e entrada bloqueados por manifestantes. Num caso extrema, uma multidao 

irada de cidadaos tailandeses, de fato, atacou e queimou uma fabrica por causa de 

urn incidents de poluigao de agua potavel. 

Normalmente, no entanto, a oposigao resulta em atrasos na obtengao de 

permissao para projetos e construgao e dificuldades com as autoridades 

regulamentadoras. Grupos de pressao e consumidores estao se tornando mais 

influentes em varios pafses, sem mencionar a cobertura da mfdia. Na Conferencia 
I 

de Estocolmo, de 1972, estiveram presentes cerca de 500 representantes de 

organizagoes nao-governamentais; a Conferencia do Rio de Janeiro (Rio 92) 

compareceram mais de cinco mil representantes dessas organizagoes, todas elas 

defensoras das questoes ambientais, sociais e humanitarias em geral. Por tudo isso, 

a organizagao que nao estiver atuando em conformidade com a legislagao ambiental 

da sua terra, pode comprometer sua imagem no pafs e no mundo todo, assim como 

sua habilidade de vender bens e obter emprestimos ou captar investimento. 

E importante notar que disputas ecol6gicas nao s6 prejudicam a reputac;ao da 

empresa, como podem tirar a atengao dos dirigentes e demais colaboradores 

internes das suas responsabilidades principais, baixando sua moral e colocando sua 

organizagao em estado de confusao e incerteza. Que dira urn acidente ambiental! 
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Empresas "limpas" sao frequentemente vistas como boas vizinhas inspiram y 

confianc;a nas autoridades e nos clientes. E mais provavel que elas sejam 

consultadas por legisladores sobre novas leis, podem ter uma forte posigao de 

negociagao com as autoridades licenciadoras no caso de acidentes ou de acordos 

de controle de poluigao ou pianos de melhoria ambiental. 

Assim que a postura ecol6gica da empresa e aperfeigoada, ela pode propalar 

o seu progresso para aumentar seu valor e, possivelmente, seu mercado de troca. 

Por exemplo, algumas companhias tern polfticas ambientais e pianos de agao 

publicos, documentam seu progresso em relagao a redugao de poluigao e de lixo e 

em relagao ao alcance de metas e objetivos ambientais. Outras empresas publicam 

sua atuagao em relagao a produgao mais limpa e o emprego de tecnologia mais 

limpa no seu sistema produtivo. Outras, ainda, desenvolvem produtos que usam 

materiais reciclaveis ou biodegradaveis, ou cumprem exigencias dos clientes de 

produzir menos reslduos e marcam seus produtos como "verdes". 

A transparencia junto a comunidade e urn fator fundamental e, muitas vezes, , 

gera agoes conjuntas com a empresa, abrindo suas portas para a comunidade ou 

levando a educagao ambiental para a sociedade local, para escolas, criando 

parcerias. 

3.3.4 Melhoria Da Competitividade 

Uma empresa pode perder sua posigao competitiva em mercados domesticos 

e tambem internacionais se deixar de prestar atengao as questoes ambientais. A 

maneira mais 6bvia e evidenciada pelos custos maiores vindos do desperdlcio de 

materias primas, agua e energia, alem de gastos com retrabalho e passivos 
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ambientais. Uma empresa que falha em cuidar do meio ambiente pode fabricar 

produtos de menor qualidade que podem ser rejeitados pela clientela. Exposigao ao 

lixo e a poluigao pode causar danos ou doengas aos trabalhadores ou a comunidade 

local. 

Hoje em dia, nos Estados Unidos, na Uniao Europeia e em outras areas ricas 

do mundo, as organizagoes devem assumir compromissos ambientais e, em muitos 

casas, aceitar a responsabilidade pelos impactos ambientais de suas agoes como 

uma pratica comercial basica. Ate recentemente, essa tendencia nao se aplicava a 

empresas nas economias em desenvolvimento e em processo de industrializagao. 

Mas, rapidamente, praticas comerciais mundiais evolufdas e acordos 

internacionais preparam-se para mudar isso. Empresas que possuam series 

problemas ambientais devem ser retiradas do mercado. 0 "consumismo verde" e 

agora uma forga de mercado significativa. Produtores ou firmas que vendem aos 

consumidores exigem, frequentemente, que seus fornecedores cumpram novas e 

mais rfgidos criterios ambientais. Tais requisites podem atingir a garantia de que os 

produtos fornecidos estejam de acordo com todas as exigencias locais dos pafses 

importadores, para obrigar os fornecedores a cumprirem criterios ambientais 

mfnimos em seus pr6prios neg6cios e praticas de fabricagao. Altos padroes de 

qualidade num produto podem significar que urn fornecedor deve observar padroes 

igualmente altos no seu processo de produgao. 

Algumas companhias podem impor padroes de processamento diretamente 

sabre seus fornecedores e controlar o cumprimento desses padroes. Nesses casas, 

quem nao se adequar a tais exigencias esta fora do processo. Af, nao e a legislagao 

ambiental que esta exigindo mudangas, mas sim a concorrencia do mercado. Leis 

podem ser aprovadas pelo congresso de um pafs a muitos quilometros de distancia 
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e nao ter nenhuma jurisdic;ao direta sabre uma empresa, mas - por proibirem urn 

produto ou seu componente - podem interromper os neg6cios dessa empresa. 

Como muitas substancias formalmente aceitaveis estao sendo tiradas de circulac;ao 

por causa das suas implicac;oes na saude e no meio ambiente, os fornecedores de 

produtos que contenham tais substancias estao sendo forc;ados a encontrar 

alternativas para enfrentar a perda de mercado, ou investir em tecnologias mais 

limpas. 

Competidores nacionais e internacionais ganham vantagens competitivas 

vendendo seus produtos ou processos de produc;ao ecologicamente "amigaveis". 

Nesse caso, uma empresa pode ser obrigada a provar ao publico urn nfvel de 

concordancia ambiental, se quiser permanecer com vantagem competitiva. 

0 proprietario ou administrador de uma empresa deve preocupar-se com a 

gestao ambiental por uma razao fundamental: maus resultados ecol6gicos podem 

reduzir o valor de sua atividade e diminuir sua vantagem competitiva. A primeira 

vista, preocupac;oes ambientais podem parecer irrelevantes para companhias que 

operam nas atuais economias de mercados emergentes, cuja maior prioridade e a 

sobrevivencia e liquidez. lsso parece ainda mais verdadeiro para pequenas e medias 

empresas que vendem produtos ou servic;os no mercado nacional. 

Ha uma crescenta rede de padroes e exigencias nacionais e internacionais 

que as empresas terao de cumprir se quiserem ter acesso aos novas mercados, ou 

mesmo se quiserem manter boas relac;oes com as organizac;oes e pafses para os 

quais exportam seus produtos. Num futuro muito proximo, as empresas nao poderao 

exportar produtos perigosos ao meio ambiente (baixa biodegradabilidade, 

embalagens contendo substancias perigosas etc.) ou que sao fabricados sob 

condic;Oes ambientais inaceitaveis e, ainda, aquelas referentes as questoes de 
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responsabilidade social. Esfon;os tern side feitos para reduzir emiss6es em algumas 

industrias, por exemplo, e a lista de produtos e residues regulados esta crescendo 

rapidamente. 

Empresas em economias emergentes logo terao que atuar sob as mesmas 

normas que suas correspondentes nos Estados Unidos e Uniao Europeia (UE). Para 

poder vender seus produtos a esses mercados, terao que demonstrar que elas 

seguem as praticas ambientais internacionais aceitas. Alguns governos estao 

adotando leis de incentive (nao obrigatorias) a empresas para calcular os impactos 

ambientais de suas atividades e para reduzir desperdfcios ou melhorar suas 

tecnologias. Outros, como os da UE, tern adotado amplas exigencias para gestae 

ambiental e esquemas de auditoria. 

A nova Organizac;ao Mundial do Comercio prestara crescenta atenc;ao aos 

aspectos ambientais do comercio internacional nos anos a seguir, enquanto os 

padr6es ambientais e as praticas comerciais tornam-se mais internacionais. Leis 

ambientais estao se tornando mais harmonicas em todas as partes do mundo. 

No futuro proximo, as leis em "areas de alta tolerancia" serao trazidas para 

urn padrao mundial. As areas de livre comercio. como a UE. a Area Econ6mica 

Europeia e o Nafta nas Americas, tern estruturas comuns para regulamentac;oes, 

polfticas e cumprimento de leis ambientais. As economias em desenvolvimento na 

America do Sui, Africa, Asia, Europa Oriental e novas Estados independentes serao 

solicitados a adotar os mesmos padr6es estabelecidos, se quiserem exportar para 

as regi6es ditas do primeiro mundo. 

Empresas em todo o globe tambem estarao sujeitas a urn numero cada vez 

maier de convenc;Qes ambientais internacionais num futuro muito proximo. Por 

exemplo: Comerciantes de resfduos devem cumprir a Convenc;ao de Basileia, no 
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centrale de movimentos entre fronteiras de residues nocivos e sua geragao; 

Empresas de energia na Europa terao que cumprir os limites de emissao de enxofre, 

6xidos de nitrogenio e compostos organicos volateis, sob a Convenc;ao da ECE 

(Comissao Europeia de Economia), na poluic;ao do ar de Iongo alcance; Empresas 

que comercializam produtos quimicos na UE terao que cumprir as normas de 

importac;ao, embalagem e rotulagem dos produtos qufmicos nocivos; Outros tratados 

internacionais, como os Protocolos de Kioto e de Montreal, implicam novas 

exigencias a serem cumpridas pelos paises signataries, refletindo-se sabre as 

comunidades locais, num primeiro momenta, e se estendendo para o mundo todo. 

No estagio de produgao, as melhoras tecnicas na performance ambiental 

podem, as vezes, desenvolver-se como novas produtos para novas mercados. 

Produtos que causam melhor impressao a sensibilidade ambiental de seus clientes 

podem ter uma importante vantagem competitiva sabre outros concorrentes que nao 

dao importancia a tais considerac;oes, principalmente se a diferenc;a de prec;o for 

compensat6ria. 

Redugao de custos (financ;as) - Empresas que encontram maneiras de reduzir 

ou ate eliminar poluic;ao, resfduos e consume de recursos naturais podem diminuir 

custos de produgao, e portanto, ser mais competitivas. A diminuic;ao nos custos 

torna as empresas mais lucrativas e, par conseguinte, mais valorizadas. 

Oportunidades de produgao mais limpa sao encontradas em areas como eficiencia 

de energia, redugao de emissoes, reciclagem ou recuperac;ao do valor dos residues, 

minimizagao do usa de materia-prima etc. 

Este comportamento das empresas e, muitas vezes, estimulado par 

incentives economicos, tais como impastos ou tributes sabre emissao. Os bancos 

avaliarao, cada vez mais, os processes ambientais de uma companhia antes de 
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liberar o capital ativo para financiamentos; as companhias de seguro estao seguindo 

tendencias similares. Uma empresa que apresente baixos riscos ambientais pode 

obter financiamento de projetos mais facilmente, em condig6es mais favoraveis, 

assim como a redugao no grau de risco de uma organizagao resulta em pianos de 

seguro mais atrativos, a custos mais baixos. 

Legislagao mais rlgida pode tambem levar a custos de produgao mais altos, 

nao s6 por causa dos novas investimentos de capital exigidos da empresa, mas 

tambem em razao das novas exigencias impostas aos fornecedores, incluindo a 

forga motriz da companhia. 

Empresas que estiverem em posigao de prever os impactos dos 

desenvolvimentos legislativos em suas atividades sao capazes de reduzir os custos 

de pagamentos obrigat6rios. Uma empresa sem grandes problemas ambientais tem 

funcionarios livres para concentrar em suas tarefas principais, sem medo de maiores 

riscos de acidentes ou protestos publicos sabre os impactos ambientais causados 

pelas atividades da organizagao. 

Alem do mais, com a redugao nos riscos de acidente, evitam-se custos 

financeiros de remediagao, interrupgao de atividades, entre outros. A otimizagao dos 

processes e do uso I reuso de materias-primas e insumos em geral, resulta na 

diminuigao dos custos (produgao mais limpa e ecoeficiencia) a redugao do uso de 

recursos naturais, a melhoria do grau de risco da instituigao (pianos de seguro mais 

atrativos) as maiores facilidades de credito e incentives do governo com 

consequents valorizagao da empresa e redugao nos riscos de acidente e seus 

custos financeiros, de remediagao, interrupgao e pela introdugao de instrumentos 

econ6micos (financeiros), como impastos ou tributos sabre os reslduos 9erados, 

para estimular a diminuigao nO$ niveis de poluigao; 
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Conformidade iunto a matriz e I ou clientes - E cada vez mais comum aue. oor 

determinagao ou requisitos da matriz, uma organizagao receba uma "recomendagao" 

de que suas filiais tomem as providencias cabfveis para a certificagao ambiental ISO 

14001. Normalmente, os custos inerentes a essa iniciativa geram despesas nao 

orgadas que criam uma barreira inicial a implantagao do sistema de gestao, 

obstaculo que se dissipa ao se constatarem os inumeros outros beneffcios, alem da 

diluigao rapida dos custos iniciais. Outra possibilidade e que clientes certificados 

pela norma ISO 14001 exijam que seus fornecedores tenham algum tipo de gestao, 

ou ate mesmo a certificagao, para continuarem a parceria. 

Visao preventiva (vigente) x visao corretiva (antes da existencia da norma) -

Empresas com gestao ambiental conseguem prevenir ocorrencias geradoras de 

impactos significativos ao meio ambiente, gerenciando suas atividades 

potencialmente poluidoras. 

A grande "virada" entre a visao antiga de reagir a acidentes e impactos 

ambientais diversos e a nova visao e, justamente, o carater preventivo do novo 

paradigma. Evita-se que eles ocorram, o que, alem de mais sabio por impedir a 

destruigao que ocasionam, e menos dispendioso tambem. Despesas que podem ser 

de remediagao, compensagao, investimentos, multas, impastos, sem contar o 

desgaste para a imagem da organizagao. 

Empresas com gestae ambiental, mesmo que nao certificada, conseguem 

prevenir ocorrencias provocadoras de impactos significativos ao meio ambiente, 

gerenciando suas atividades potencialmente poluidoras de modo muito mais eficaz e 

sustentavel, alem de estar contribuindo para as gerag6es presentes e futuras. 

Melhoria contfnua - A busca contfnua da melhoria de seus processos que 

interajam com o meio ambiente. 



72 

Empresas com sistema de gestao buscam continuamente a melhoria de seus 

processes que interagem com o meio ambiente e, mesmo que nao de forma 

imediata, estao sempre urn passo adiante de seus concorrentes, na vanguarda e na 

tendencia tanto em nlvel nacional como internacional. 

3.4 APLICACAO DO SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL- SGA 

Existem varias maneiras pelas quais uma organizac;ao pode incorporar a 

questao ambiental. Uma primeira possibilidade seria verificar o posicionamento da 

empresa em relac;ao ao desafio ambiental para se certificar em quais variaveis a 

empresa teve baixa avaliac;ao. 

Outra abordagem seria aquela que, sob o aspecto ambiental, envolve a 

identificac;ao das ameac;as e oportunidades relacionando-as com os pontos fortes e 

fracas da empresa. A discussao da situac;ao da empresa e o desenvolvimento de 

cenarios futures resultarao em novas direcionamentos e pianos que permitirao tirar 

vantagens das oportunidades possfveis, prevenir as ameagas potenciais, manter os 

pontos fortes e minimizar OU eliminar OS pontos fracas. 

3.4.1 Avaliacao Do Ambiente Para lmplantacao Do Sga 

Para que se possam identificar na empresa as oportunidades de melhoria do 

desempenho ambiental, primeiro a empresa sera situada em relac;ao as questoes 

pertinentes ao meio ambiente. Foram distribufdos nos varios setores da empresa 

questionarios cujo conteudo esta baseado nas diretrizes do SGA da ISO serie 
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14000. Estes questionarios foram respondidos por gerentes e tecnicos das diversas 

areas como: setor de trafego, compras, administrative, manutenc;ao e de seguranc;a 

e medicina do trabalho. Estao demonstrados neste t6pico como os profissionais 

pesquisados vern 0 comprometimento da empresa frente a questao proposta. 

Polftica Ambiental - A empresa nao possui uma polftica definida e voltada 

para o meio ambiente. Nao tern conhecimento do comprometimento da alta dire<;ao. 

Aspectos Ambientais - Vern que a empresa necessita identificar as atividades 

que causam impactos ao meio ambiente, mas nao tern conhecimento se todos os 

servic;os considerados crfticos foram levantados. 

Requisites Legais e outros - Sabem que a empresa tern identificado grande 

parte da Legisla<;ao Ambiental, mas nao possui um sistema capaz de atualizar as 

leis periodicamente, sendo necessaria recorrer muitas vezes aos organismos 

especial izados. 

Objetivos e Metas - Vern que os planejamentos realizados pela empresa 

contemplam em muito poucas realizac;oes voltadas a preserva<;ao do meio ambiente. 

Programa de Gerenciamento Ambiental - A empresa nao mantem programas 

voltados para o controle das emissoes atmosfericas nem para a qualidade das 

aguas que e lanc;ada nos receptores. Ha uma ac;ao no que tange a economia com 

gastos com energia eletrica e tambem ela sabe da necessidade de se reduzir os 

resfduos produzidos, mas nao ha nenhum planejamento efetivo para esta questao, 

apenas ac;oes que visao mitigar o problema. Os produtos perigosos recebem urn 

tratamento especial, os empregados sao treinados, mas os equipamentos utilizados 

nao atendem aos requisites de seguranc;a e protec;ao contra possfveis danos ao 

meio ambiente. 
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Alocac;ao de Recursos -A empresa nao direciona recursos financeiros para 

programas ambientais apesar de possuir urn grupo de empregados capacitados a 

desenvolver programas nesse sentido. 

Estrutura e Responsabilidades - A empresa possui urn quadro de empregados 

que podem receber varias atribuic;oes para desenvolverem ac;oes pertinentes ao 

meio ambiente, mas como nao ha urn direcionamento nesse sentido eles acabam 

realizando outras tarefas. 

Treinamento, Conscientizac;ao e Competencia - A empresa investe em 

treinamento dentro de suas possibilidades, mas nada voltado a conscientizac;ao 

ambiental de seus empregados. 

Comunicac;ao lnterna - A empresa possui urn sistema de comunicac;ao interna 

(radio e jornal), s6 que nao divulgam as ac;oes e aspectos ligados ao meio ambiente. 

Comunicac;ao Externa - A empresa divulga muito pouco sabre sua atuac;ao 

nas questoes relativas ao meio ambiente. 

Documentac;ao - Ha poucos documentos e pela falta de urn sistema de 

gerenciamento da documentac;ao, as informac;oes acabam se perdendo ou ficam de 

diffcil acesso. 

Controle Operacional - A empresa faz os controles apenas das rotinas diarias 

dos servic;os. 

Pianos de Emergencia - Poucos empp;~gados sabem ~~mar rapidamente 

bombeiros, polfcia e pronto socorro entre outros e por nao ter -ocorrido nenhum tipo 

acidente que poderia agredir o meio ambiente, nao se preocupou ji)JT1 elaborar uma 
' 

metodologia de treinamento, visando preparar e tornar apto urn grupo de 

empregados a agir quando de uma emergencia. 
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Medi<;6es- A empresa s6 realiza medi<;6es quando sob pressao ou risco de 

multa. 

Avalia<;6es Ambientais - Nao ha avalia<;6es necessarias para verificar o 

desempenho ambiental. 

Melhoria Continua - Devido a nao conscientiza<;ao de sua responsabilidade 

ambiental nao foi dado enfase, durante OS estudos visando a elabora<;ao do 

Planejamento Estrategico, a variavel ambiental e suas conseqoencias a vida da 

empresa, empregados, clientes e a toda sociedade, proporcionando melhorias na 

qualidade de vida. 

3.4.2 Estabelecendo A Politica Ambiental 

Ap6s a sensibiliza<;ao da alta gerencia sabre a necessidade de investir em 

Sistema de Gerenciamento Ambiental, a dire<;ao da empresa viu-se imbufda de 

estabelecer uma polftica, voltada, a posicionar a empresa na busca da excelencia 

ambiental. A empresa acredita ser seu compromisso compatibilizar suas atividades 

com a conserva<;ao do Meio Ambiente, procurando diminuir os impactos gerados 

pela produ<;ao de resfduos s61idos. Propiciando a todos que residem nas 

proximidades das plantas fabris e aqueles que vern em busca das suas belezas 

naturais nos municfpios onde as fabricas estao instaladas produtos e servi<;os em 

harmonia com o Meio Ambiente. 

A busca pelo seu desenvolvimento sustentavel atraves da conserva<;ao e 

melhorias na qualidade de vida das gera<;6es futuras passa a ser o foco principal da 

empresa ao implantar o Sistema de Gestae Ambiental. 
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A empresa possui plena compromisso com a qualidade ambiental em todas 

as suas atividades. Para isto, estabelecera e mantera um Sistema de Gestao 

Ambiental, que assegure atender a legisla9ao e os requisites legais e entusiasmar os 

empregados a formarem uma consciencia ecol6gica dentro e fora da empresa. A 

empresa buscara os recursos tecnol6gicos disponfveis no mercado nacional e que 

estejam dentro de suas possibilidades de investimento, reduzindo os efeitos de seus 

processes sabre o meio ambiente. Nesse sentido serao formadas parcerias com 

fornecedores e clientes, unindo-os em torno de um mesmo comprometimento. 

A empresa entende ser sua fun98o promover o esclarecimento de seus 

clientes, para tanto, buscara formas de manter constantemente um canal de 

comunica9ao aberto com a popula9ao. Procurara uma sintonia com os responsaveis 

pelo meio ambiente no municipio e no estado, compondo parcerias na constru9ao do 

conhecimento sabre o meio ambiente e os impactos ambientais que afetam o 

equilfbrio harmonioso da regiao. 

3.4.3 Estrutura Do SGA 

0 Programa de Gerenciamento Ambiental inicia-se pelo gerenciamento da 

qualidade do ar. 

Os controles das emissoes, dos gases resultantes da combustao dos motores 

para a atmosfera, sera feita obedecendo ao cronograma de revisao. Estabelecer 

cronograma de manuten9ao preventiva das bombas injetoras, que serao revisadas 

em empresa autorizada pelo fabricante, devendo ser trocados todos os elementos 

que apresentarem desgaste acima do especificado. Realizar nas oficinas pr6prias, 
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utilizando-se de mecanico especializado e curses fornecidos pelos fabricantes, as 

regulagens necessarias ao born funcionamento dos motores das maquinas. Treinar 

os operadores na utiliza9ao dos equipamentos, afim de que sua opera9ao seja 

sempre dentro da faixa de maior economia. Os recursos financeiros para estes 

servi9os estao garantidos, pais serao dissolvidos dentro do custo anual. As revis6es 

deverao ter periodicidade anual ou quando em caso excepcional, houver uma 

solicita9ao por parte do operador que observar qualquer problema no seu 

equipamento. 

Devera ser monitorada, mensalmente, pelo setor responsavel a cor da fuma9a 

expelida pela descarga de cada velculo que transitar pela empresa. Esta analise 

sera feita usando gabaritos de cores, que indicarao a condi98o atual de 

funcionamento do motor. Realizar estudos para instala9ao de computadores de 

bordo nos vefculos pr6prios, bern como incentivar os clientes e fornecedores que 

necessitarem circular com seus vefculos pelas dependencias da empresa a instalar 

tais equipamentos, a fim de que os mesmos possam controlar a rota98o do motor do 

vefculo e monitorar a inje9ao de oleo diesel pela bomba injetora. A medida 

promovera uma economia de combustfvel e a consequents redu9ao a emissao de 

poluentes para a atmosfera. Neste sentido o setor de manuten9ao devera, fazer uso 

do software instalado na oficina (Sistema de Controls de Vefculos) para analisar o 

consume dos equipamentos. Mantendo o setor responsavel informado sabre quais 

os vefculos, que possuem no momenta urn melhor rendimento. Enviar 

semanalmente o Relat6rio de Estimativa de Economia de Combustfvel, este relat6rio 

informara a performance de cada vefculo, assim como a sua classifica9ao em 

rela9ao ao melhor e a quantidade estimada de economia que a frota realizara, em 

caso de se fazer a op9ao correta. 
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Esta preocupac;ao da empresa na melhoria continua da manutengao de sua 

frota, procurando reduzir ao maximo os efeitos gerados pelos gases expelidos pela 

combustao interna dos motores e tambem conseguir aumentar os Indices de 

economia de combustfvel. Uma manutenc;ao realizada, dentro dos parametros 

fornecidos pelos fabricantes, aos moldes de como ocorre na manutenc;ao dos 

avi6es, geraria uma economia de 7 % de combustfvel, o suficiente para empregar 

urn mecanico por caminhao. 0 petr61eo importado seria assim substitufdo por 

empregos, com a vantagem adicional na melhoria dos nfveis de poluic;ao do ar. Esta 

pesquisa reforc;a nosso intuito de investir na manutenc;ao, pais acreditamos que 

conseguiremos dentro do gasto anual, economias significativas. 

Com relac;ao ao gerenciamento da qualidade da agua, ha necessidade da 

realizac;ao de estudos para a verificac;ao do estado e localizac;ao de todas as redes 

hidraulicas existentes na planta da empresa, a fim de detectar para onde os 

efluentes lfquidos estao indo. 

Deve ser montado urn sistema de controls na lavac;ao dos equipamentos e 

dos vefculos da frota e de terceiros, devendo os mesmos vir para a garagem com 

urn mfnimo possfvel de resfduos. Devendo os responsaveis promover uma limpeza 

previa do equipamento, jogando estes resfduos nos locais que serao determinados 

para posteriormente serem transportados. No setor de lavac;ao deverao ser 

projetadas grelhas que evitem a passagem, junto com a agua, de particulados 

s61idos, resultantes desta atividade. Estes efluentes se juntarao aqueles resultantes 

da lavac;ao da rampa de lubrifica<;8o e da oficina, sendo conduzidos a estac;ao de 

tratamento a ser implantada no patio da empresa, que promovera a separac;ao do 

oleo da agua. A agua resultants deste tratamento devera possuir, no minima OS 

padr6es de qualidade exigidos pelo 6rgao ambiental competente. Neste momenta 
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serao implementados sistemas de controle no setor de lubrifica~ao e oficina, que 

reduzira a parametres lnfimos, as quantidades de oleos derramadas no piso. 

Neste intuito ja come~am dois programas de melhorias, sendo eles: a) Urn de 

conscientiza~ao dos empregados, atraves da aplica~o do principia dos "5 s" onde 

os empregados ao aplicarem as etapas de descarte, organiza~ao, limpeza, higiene e 

ordem mantida, ja estarao promovendo a mitiga~ao deste problema. b) Trabalhos 

voltados a padroniza~ao nos setores da manuten<;ao, procurando estabelecer uma 

ordem correta na execu~ao das tarefas, bern como o uso adequado dos 

equipamentos, estes ja disponfveis na empresa. Possibilitando reduzir em quase sua 

totalidade, 0 derramamento de oleos e graxas no piso. 

Os efluentes oriundos dos esgotos sanitarios tambem deverao sofrer urn 

tratamento adequado, ou seja, a sua condu~ao a rede apropriada ou o seu 

tratamento atraves das tecnicas adequadas dentro da planta da empresa. 

Hoje a maioria dos empregados desconhece os graves problemas que os 

efluentes liquidos produzidos pela empresa estao causando ao meio ambiente. Os 

recursos para conseguir exito nesta etapa nao serao problemas, pais o maior 

trabalho sera o de conscientiza~ao dos empregados afetados. Para isto, os 

empregados serao treinados pelo programa de qualidade para conduzirem os 

trabalhos. Hoje existem equipamentos para a coleta dos oleos resultantes das 

manuten~oes e material de constru~ao para a elabora~ao da esta~ao de tratamento 

dos efluentes lfquidos. Esta tarefa sera executada par engenheiros e pedreiros do 

setor responsavel pelas obras civis da empresa. Paralelamente e precise trabalhar a 

questao da redu~ao do consume de agua, pois nao havendo a sujeira, nao havera 

necessidade de lava~ao, propiciando uma redu~ao no consume de agua. Estas 

medidas atingirao uma redu~ao em torno de 40% no consume de agua. 
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A empresa promovera tambem o gerenciamento de resfduos s61idos e 

perigosos. Como a empresa neste ponto tern certa ambiguidade, pais ao mesmo 

tempo em que a empresa tern que se preocupar com os resfduos provenientes de 

seu processo de trabalho e de todas as atividades que o envolve, ela precisa 

implementar medidas que visem reduzir a quantidade dos resfduos s61idos 

existentes e descartados. 

lnternamente serao implantadas latas padronizadas para coleta dos papeis 

oriundos das atividades administrativas. Sendo estes coletados diariamente pelos 

empregados encarregados da limpeza e depositados na area, agora denominada de 

area de descartados. Onde serao pesados e colocados nos containeres destinados 

aos materiais reciclaveis. Externamente a empresa como ja foi frisado, assume a 

sua condigao de responsavel pelo desencadeamento de todo o processo de 

reciclagem. Para tanto, ja constitui urn departamento, com colaboradores altamente 

especializados a desenvolverem trabalhos nessa area. Hoje ja existem convenios 

com instituigoes de ensino superior e tecnico, afim de em conjunto realizar pesquisas 

no ambito dos resfduos s61idos, como por exemplo, a sua caracterizagao, origem 

entre outros. Seguindo o que esta estabelecido em nossa polftica e nos objetivos 

ambientais, sera implantada a coleta seletiva. 

0 grupo formado para a gestao das polfticas e dos objetivos ambientais 

devera estudar: novas e melhores formas de acondicionamento e armazenagem dos 

resfduos; deverao incentivar a populagao a participagao do programa de coleta 

seletiva e outros programas alternatives que possam surgir da propria comunidade. 

Dentro desta 6ptica a pedagoga a empresa desenvolvera trabalhos na area da 

educagao ambiental focando os processos realizados dentro da empresa e suas 

interfaces com a comunidade e o meio ambients. Atendendo as instituigoes que nos 
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procuram, no intuito de conhecer o processo de reciclagem e o funcionamento da 

propria coleta convencional, ap6s o programa sera levado ate a comunidade e os 

centres educacionais. 

Dentro da area de resfduos solidos industriais sera utilizada a variavel 

ambiental como fator de diferenciac;ao dos produtos e servic;os. Far-se-a uso do 

grupo de gestae ambiental, que viabilizara areas para o deposito dos resfduos 

dentro de todas as normas exigidas pelos orgaos ambientais. Realizando 

paralelamente estudos para o seu reaproveitamento. 

Quando da implementac;ao e operayao a empresa formalizara a constituic;ao 

do Departamento de Qualidade e Meio Ambiente (DQMA), vinculado a Diretoria de 

Operac;oes qua designara profissionais com experiencia e conhecimentos e com 

projetos direcionados para area de gestae ambiental os quais responderao pela 

organizac;ao da documentac;ao do SGA. A conduc;ao desse trabalho estara a cargo 

do Engenheiro que coordena o setor de garantia da qualidade, que possui curse de 

Pos-Graduac;ao em Qualidade e Produtividade e mestrando do curse de Engenharia 

de Produc;ao e Sistema. 

Os recursos financeiros aos investimentos na area ambiental passam a 

incorporar o orc;amento anual da empresa. 0 montante dos investimentos sera 

relative aos projetos apresentados, com previsao de instalac;ao para cada perfodo 

(anual). A prioridade dar-se-a, obedecendo aos criterios estabelecidos pelo DQMA, 

aos projetos considerados mais emergencias, isto e, aqueles que apresentam maier 

risco ao meio ambiente e/ou aqueles que envolvam a comunidade atendida pela 

empresa. Nessa primeira fase do programa, serao destinados 20% dos recursos 

destinados aos investimentos em projetos ambientais. 
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Os recursos ffsicos tambem estarao garantidos, como: local para instalagao 

do departamento; equipamentos para o monitoramento dos nfveis de poluigao entre 

outros. As aquisi<;Oes seguirao ao cronograma de compra e os valores estabelecidos 

no orgamento. As responsabilidades para com as questoes ambientais serao dividas 

entre o corpo gerencial e os empregados. Cada departamento assumira as 

responsabilidades das quest5es ambientais pertinentes ao seu setor. Os gerentes 

receberao do DQMA os relat6rios dos aspectos ambientais e impactos associados, 

dos processes a ele subordinado. Constando os passos necessaries a implantagao 

das melhorias requisitadas. Fica sob a responsabilidade de cada gerente o 

acompanhamento, execugao, monitoramento e documentagao do processo de 

melhoria implantado em seu setor de trabalho. A documentagao devera ser enviada 

ao DQMA para conferencia e elaboragao dos relat6rios que sao enviados a alta 

diregao da empresas. 

Objetivando que todo o corpo gerencial, bern como os demais empregados da 

empresa tenham plena ciemcia, dos objetivos e metas ambientais, o DQMA 

promovera internamente programas de treinamento, com infcio imediato, conforme 

cronograma ja estabelecido. Estes programas de treinamento estimularao os 

empregados, a construfrem os conhecimentos necessaries para busca de solug5es 

aos problemas que se apresentam nesse momenta no seu ambiente de trabalho e 

que os mesmos tenham condig5es tecnicas de resolve-las. 

Os treinamentos se darao em varias fases: na primeira serao realizados em 

toda a empresa seminaries, workshops e palestras com o intuito de iniciar ao maior 

numero de empregados, os conceitos sabre as quest5es ambientais, relativas a 

empresa e aquelas que fazem parte de seu cotidiano (tempo necessaria 12 meses). 

Paralelamente serao realizados cursos aos gerentes a aos seus grupos, que ira 
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trabalhar diretamente com as questoes ambientais, a fim de que tenham condigoes 

de identificar os aspectos e avaliar os impactos ambientais. Estes cursos serao 

realizados no centro de treinamento da empresa utilizando-se de recursos pr6prios. 

Em uma segunda fase serao proporcionados aos empregados, que assumirao a 

responsabilidade de implantagao ao programa ambiental, cursos aplicados par 

consultores especializados de inventarios de poluentes, minimizagao dos impactos 

adversos ao meio ambiente, formagao de auditores, conhecimento da legislagao 

ambiental e em relagao as metodologias e tecnicas de medigao e monitoramento. 

0 dever de publicidade -A Carta Mundial da Natureza da ONU, de 28 de 

outubro de 1982, estabeleceu em seu art. 18: "T odo o planejamento compreendera, 

entre seus elementos essenciais, a elaboragao de estrategias de conservagao da 

natureza, o estabelecimento de inventarios dos ecossistemas e a avaliagao dos 

efeitos das polfticas e atividades projetadas; todos estes elementos serao trazidos 

ao conhecimento do publico pelos meios apropriados e de forma tempestiva, para 

que o publico possa efetivamente ser consultado e participar das decisoes." 

A publicidade previa nao retira da Administra<;ao seu poder de decisao. Pelo 

contrario, faz com que ela possa comunicar-se nao s6 com quem esta pretendendo 

construir, instalar-se e realizar uma determinada atividade, mas tambem com 

aqueles que possam sofrer as consequ€mcias da pretensao. 

No sentido de garantir qualidade e eficiencia ao processo de informa<;ao, essa 

atividade ficara sob a responsabilidade do empregado responsavel pela assessoria 

de imprensa da empresa, que e formado em jornalismo. A comunica<;ao interna 

chegara a todos os setores, atraves do jornal impressa pela empresa a cada dais 

meses. Serao focadas tambem no clipping distribufdo diariamente aos 

departamentos, as quest6es ambientais. Divulgando no mesmo a polftica ambiental, 
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os objetivos e metas ambientais que a empresa estara desenvolvendo. Como o 

trabalho podera ser em carater permanente e importante reforgar o aprendizado e a 

conscientizagao dos empregados, iniciada durante os seminaries e sua importancia 

de sua participagao no processo de preservagao do meio ambiente. 

No ambito externo os fornecedores serao comunicados das polfticas 

estabelecidas, colocando a importancia da participagao dos mesmos nesse 

processo, pois serao adotadas medidas restritivas a produtos e empresas que 

estiverem agredindo o meio ambiente e/ou em conflito com os organismos 

fiscalizadores. Aos clientes, pegas fundamentais para realizagao, do que se pode 

considerar como programa maier, que e reduzir o impacto gerado pelos resfduos 

s61idos sobre a natureza. Serao dedicados 80% do orgamento reservado a 

propaganda ao programa de divulgagao ambiental. Serao intensificados os contatos 

com a mfdia local, que sempre divulgou as iniciativas da empresa, realizando 

reportagens sobre o desenvolvimento desse programa e sua repercussao na 

qualidade de vida de cada cidadao. 

Este trabalho de melhoria caso implementado devera ser informado as 

Fundagoes de Meio Ambiente instaladas na cidade, a fim de mostrar o compromisso 

das empresas e os resultados conseguidos com as agoes pertinentes ao Meio 

Ambiente. 

0 DQMA elaborara o manual do Sistema de Gestae Ambiental implantado na 

empresa. Neste memento serao envolvidos dois administradores que possuem 

profundos conhecimentos na arte do gerenciamento de documentos, alem de urn 

colaborador com formagao em biblioteconomia. Estes profissionais e o DQMA 

juntarao ao manual todas as informagoes pertinentes ao SGA, seu objetivo, onde a 

empresa pretende chegar, o papel e compromisso de cada empregado dentro desse 
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programa e os procedimentos que devem ser adotados nas atividades 

potencialmente perigosas ao meio ambiente. Constando instrugoes de trabalhos 

detalhadas para as atividades onde a empresa podera constatar impactos ao meio 

ambiente, e os potenciais, onde as instrugoes terao um carater preventive. Esse 

manual sera impressa em nossa reprografia e enviado inicialmente aos gerentes 

para aprovagao e ap6s a distribuigao aqueles que serao os encarregados de 

coordenar as questoes relativas ao meio ambiente em cada setor. Os profissionais 

encarregados da elaboragao da documentagao irao verificar quais dos documentos 

hoje existentes na empresa serao usados no SGA, preparando formularies 

especfficos para os registros e monitoramentos das agoes obtidas durante a 

instalayao do programa, bern como acompanhamento permanents. 

0 grupo responsavel pela elaborayao da documentagao definira o fluxo das 

informagoes dentro da empresa. Os documentos partirao sempre do DQMA para os 

setores envolvidos, que deverao atestar o seu recebimento. Os documentos deverao 

estar disponfveis aqueles que estarao executando as tarefas. Cabera ao DQMA 

proceder a modificagao dos documentos, enviar aos gerentes para ratificagao. 

Cabendo tambem ao DQMA a guarda destes documentos por um perfodo de um 

ano, sendo depois de enviados para a pessoa responsavel que providenciara o seu 

arquivamento de maneira sistematica, afim de o mesmo venha a servir de material 

de pesquisa interne ou de comprovagao aos organismos fiscalizadores do meio 

ambiente. 

Apesar de as empresas possivelmente nao terem vivenciado nenhuma 

situagao de emergencia e nem possuir relat6rios de outras empresas que atuem 

nessa area, sobre possfveis acidentes, podera ser formado e treinado internamente 

uma equipe que recebera varios treinamentos especfficos destinados a agir em 
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casos excepcionais. Tais cursos podem ser de primeiros socorros, coordenagao de 

voluntarios, conhecimento de tecnicas de combate a incemdios entre outros. Todos 

que trabalham nos locais onde foram identificados problemas relativos a impactos ao 

meio ambiente, serao treinados e receberao urn manual com os procedimentos a 

serem adotados, caso uma situac;ao de emergemcia se apresente. Receberao uma 

relac;ao de telefones que poderao ser contatados, dependendo do tipo de 

emergencia, e tambem a sua gravidade e extensao. Havera uma equipe basica, 

coordenada pelo DQMA, que se encarregara dos trabalhos de gerenciamento das 

situac;oes de emergencias, onde teremos 3 engenheiros (Seguranc;a, Sanitarista e 

Civil), 01 medico clfnico, 1 enfermeira, 2 operadores de maquinas com conhecimento 

de operac;ao de pelo menos 5 tipos de equipamentos, 2 motoristas e 1 0 auxiliares 

operacionais. A empresa esta preparando atraves da assessoria de imprensa 

material que sera utilizado no caso da populac;ao ser atingida por urn acidente ou 

incidente provocado por alguma area da empresa, alem de distribuir aos 

empregados os procedimentos que devem ser adotados em caso de emergencia. 

A equipe coordenada pelo DQMA realizara o monitoramento constante das 

melhorias que estao sendo alcanc;adas e a aferic;ao do grau de evoluc;ao obtido em 

relagao aos seus objetivos e metas ambientais. Serao monitorados os seguintes 

aspectos: quantidade de resfduos s61idos coletados; quantidade de material 

reciclavel que sera tirado pelas varias empresas do ramo na regiao por mes; 

quantidade de 61eo lubrificante vendido para empresas recicladoras versus a 

quantidade de 61eo consumida pelos vefculos; medic;ao do grau de contaminagao 

das aguas provenientes da lavac;ao dos vefculos e patio; o acompanhamento do 

consumo mensal de agua em relac;ao a quantidade de vefculos lavados; quantidade 
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de papeis reciclados no setor administrative versus a quantidade comparada 

mensalmente destes materiais; numero de reclama96es mensais da comunidade. 

0 DQMA de posse das analises e mediyaes realizadas do desempenho 

ambiental da empresa ira proper a96es para que os objetivos e metas estabelecidos 

sejam alcan9ados. As analises dos indicadores serao feitas mensalmente e 

documentadas nos formularies desenvolvidos para este fim, pelos responsaveis na 

condu9ao do programa ambiental de cada setor. No 1° trimestre sera aferido o fndice 

de incremento na coleta de resfduos solidos, que devera ser de 1 0 % do planejado, 

caso contrario sera intensificado e/ou revisto a forma de propaganda. Caso a analise 

da aguas provenientes da lavayaO, nao alcancem OS Indices necessaries deve-se: 

verificar se a coleta do material esta sendo feita conforme o especificado no manual 

de procedimentos; realizar analises em outros laboratories para compara9ao; 

implementar modifica96es necessarias no mecanisme e/ou metoda utilizado para a 

separayaO (segregayao) da agua do oleo. 

T ados os documentos elaborados para o DQMA deverao ser usados pelos 

responsaveis ambientais de cada setor. Neles deverao ser anotados todos os dados 

relatives ao desempenho ambiental do setor, observando a evoluyao conseguida. 

Estes documentos passarao pela analise dos gerentes, que incrementarao OS 

registros com dados relevantes a atua9ao de seu setor, enviando-os ao 

departamento responsavel pelo programa ambiental. Esses registros serao mantidos 

arquivados no DQMA e posteriormente lanyados no software desenvolvido para o 

gerenciamento das informa96es. Este banco de dados estara instalado nos 

computadores de todos os setores, inclusive no da alta gerencia, afim de que todos 

possam acompanhar sistematicamente a evolu9ao do desempenho da empresa. 
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Os registros originais terao sua guarda, na biblioteca da empresa, de modo a 

tornar facil, o acesso aqueles que deles precisarem fazer uso. Neste setor estarao 

arquivadas todas as Leis e requisites que a empresa necessita para orientar -se, 

alem de literaturas relativas ao estudo do Direito Ambiental e temas ligados ao meio 

ambiente. Tambem neste local estara o controle e a guarda de todas as licengas que 

a empresa necessita para a realizagao de suas atividades. 0 DQMA cobrara dos 

setores o coreto registro das informagoes, lembrando que todas as anomalias 

deverao ser registradas, pais muitas vezes fatos nao relevantes no momenta 

poderao se providencias nao forem tomadas, tornarem-se grandes fatores de 

agressao ao meio ambiente. 

Como a empresa esta iniciando o processo de implantagao do SGA, as duas 

primeiras auditorias serao feitas anualmente, passando depois a serem feitas a cada 

perfodo de dois anos. A responsabilidade do gerenciamento das auditorias cabera 

ao DQMA, que juntamente com a equipe de auditores, formada por profissionais 

com conhecimento individual, que se somados atingem todos os processes da Cia .. 

0 gerente do DQMA assumira a condigao de coordenador da equipe formada por: 

um Engenheiro de Seguranga, urn Administrador e um empregado de cada setor, 

que nesse caso nao participara da auditoria em seu local de trabalho. A equipe de 

auditores estabelecera urn cronograma para as auditorias e seguirao as seguintes 

etapas: sera estabelecido pela equipe de auditores o escopo da auditoria, definido 

onde, o que e quando a auditoria sera realizada; havera o estabelecimento de 

criterios a serem seguidos; sera estabelecido o tempo para a auditoria e os deveres 

da equipe; serao realizadas no infcio dos trabalhos, reuni6es com os gerentes, onde 

serao explicados o escopo, o plano e o metoda da auditoria; realizar a coleta de 

dados, perseguindo os casos em que ha indfcios que determinam a nao-
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conformidades. Devendo ser estabelecido e registrado as areas de nao

conformidades; as conclusoes devem estar de forma clara e concisa e as nao

conformidades levantadas com indfcios sustentadores; far-se-a reuniao entre a 

equipe de auditores e os auditados, obtendo-se o reconhecimento das nao

conformidades. 

Nestas reunioes os gerentes deverao compreender e concordarem com os 

resultados da auditoria e suas recomendac;oes. Ap6s a reuniao todos os gerentes 

receberao o relat6rio final da auditoria, os quais deverao tomar as decisoes 

relacionadas as ac;oes corretivas necessarias a implementac;ao. 

Em junho de cada ano a alta gerencia reunira o corpo gerencial e propiciara 

aos gerentes seniores a oportunidade de avaliarem o desempenho geral e a 

necessidades de adaptac;oes na polltica ambiental a auditoria. Nessa reuniao cada 

gerente apresenta os resultados das auditorias e as avaliac;oes do andamento dos 

pianos e programas de melhoria e as ac;oes tomadas nos caso de nao

conformidades. Ap6s analise crftica do desempenho atual, a alta gerencia, 

pronunciara sobre a necessidade de alteragao no sistema de gestae ambiental 

inicialmente proposto. 



90 

4 CONSIDERA<;OES FINAlS 

0 processo de implantagao do sistema de gestao ambiental proporcionara, as 

empresas que optarem pela implantagao, uma melhoria sensfvel nos padroes de 

desempenho relativas as questoes ambientais. 

0 SGA promovera urn movimento que estabelecera dentro dos setores, uma 

nova consciemcia na busca do convfvio harmonioso com a natureza. Mostrara aos 

gerentes novas caminhos na busca do aprimoramento dos processes, 

estabelecendo novas patamares de responsabilidades, reaproveitamento e r~u~ao 

no consume de materias primas e energia, com consequencias fundamentais para o 

custo da empresa. Estabelecera aos empreQados e a comunidade o compromisso 

da empresa com o desenvolvimento sustentavel da regiao, mostrando que a mesma 

vern tomando medidas que a caracterizam como uma empresa pr6-ativa e que 

podera servir de benchmarking para outras empresas. 

Este processo de inipl~mtagao servira de base para que no futuro, outras 

administra¢es possam pensar ~m lutar para conseguir a Certificagao conforme a 

Norma ISO 14001. A certeza esta em que e possfvel alcanyar esta meta, bastando 

vontade polftica de querer fazer, pais ha no seio da empresa e de seus 

colaboradores, o despertar para a importancia em preservar o mundo e deixa-lo, em 

condi¢es melhores do que hoje se encontra para as futuras geragoes. 

As empresas podem e devem, com agoes e gestao ambiental, ser uma pega 

fundamental no estabelecimento de uma nova ordem ambiental na localidade onde 

atuam. Fica a recomendagao de que este trabalho pode vir a ser aprimorado, 

deixando de ser apenas urn trabalho academico e realmente posto em pratica. 
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6 ANSXOS 

6.1 ANEXO I - CONCEITOS. DEFINICOES E TERMOS UTILIZADOS 

Abi6tico - Componente do ecossistema que nao inclui seres vivos, como 

sao, entre outros, as substancias minerais, os gases e os elementos climaticos 

isolados. 0 mesmo que az6ico, isto e, perfodo da hist6ria ffsica da Terra cuja vida e 

desconhecida. 

Acao Corretiva - Ac;ao implementada para eliminar as causas de uma nao

conformidade, de urn defeito ou outra situac;ao indesejavel existente, a tim de 

prevenir sua repetic;ao. 

Acumulacao Biol6gica - Concentrac;ao de elementos (principalmente metais 

pesados) em plantas ditas acumuladoras acima de nfveis medics. Concentrac;ao 

progressiva de uma substancia persistente por organismo, ao Iongo de uma cadeia 

alimentar, de forma a apresentar nfveis mais elevados nos tecidos de nfveis tr6ficos 

mais altos. 

Afluente - Curse d'agua cujo volume ou descarga contribui para aumentar 

outre, no qual desemboca. Chama-se, ainda, de afluente o curse d'agua que 

desemboca num lago ou numa lagoa. 
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.Aaua de Lastro - Aaua utilizada oor navies oara manter a seauranca. 

aumentar o calado, compensar perdas de peso com combustfvel e agua de 

consume, e ajudar na propulsao e manobra Para controlar a submersao e a 

estabilidade, e comum lastrar ou deslastrar o navio em opera9ao . 

.Aauas Residuarias - Qualauer desoeio ou resfduo aauoso com 

potencialidade de causar polui9ao hfdrica; agua oriunda de fonte poluidora. 

Aspecto Ambiental - Elemento das atividades, produtos ou servi9os de uma 

organiza9a0 que pode interagir como meio ambiente. 

Auditoria Ambiental- Processo sistematico e documentado de verifica9ao, 

executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidencias de auditoria para 

determinar se as atividades, eventos, sistemas de gestae e condi96es ambientais 

especificadas, ou as informa96es relacionadas a estes, estao em conformidade com 

os criterios de auditoria, e para comunicar os resultados deste processo ao cliente. 

Auditoria do Sistema de Gestao Ambiental - Processo sistematico e 

documentado de verifica9ao, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, 

evidencias da auditoria para determinar se o sistema de gestae ambiental de uma 

organiza9ao esta em conformidade com os criteria de auditoria do sistema de gestae 

ambiental, e para comunicar os resultados deste processo ao cliente. 

Auditoria Social e Etica- Na estrutura AA1.000 (norma de resoonsabilidade 

social1.000), auditoria se refere a todos os processes de avalia9ao onde o processo 
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de responsabilidade social e etica, auditoria e o(s) relat6rio(s) social(is) e etico(s) e 

(sao) examinado(s) por urn 6rgao independents, afim de proporcionar confianya a 

organizagao e aos stakeholders no que tange a qualidade dos processos de 

responsabilidade social 

Bacia Hidroanifica -Area total de drenaaem aue ali menta determinada rede 

hidrografica; espago geografico de sustentagao dos fluxos d'agua de urn sistema 

fluvial hierarquizado. Sin.: bacia fluvial. 

Biosfera - Sistema integrado de organismos vivos e seus suportes, 

compreendendo o envolt6rio periferico do plan eta Terra com a atmosfera 

circundante estendendo-se para cima e para baixo ate onde exista, naturalmente, 

qualquer forma de vida. 

Biotecnologia - Alteragao das celulas ou moleculas biol6gicas para urn fim 

especifico. Este ramo da ciemcia compartilha limites tenues com a Engenharia 

Genetica e a Tecnologia ADN recombinants. 

Cadeia Alimentar - Relagao tr6fica ocorrente entre os seres vivos que 

compoem urn ecossistema, mediante a qual se transfere a energia de urn organismo 

ao outro. A cadeia alimentar comega por organismos produtores que obtem do Sol 

e/ou das substancias minerais simples a energia necessaria. Em seguida, envolve 

os consumidores de varias ordens. Sin.: cadeia tr6fica. 
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Cicio de Vida - Os estagios consecutivos e interligados, e todos os insumos 

e produtos significativos diretamente associados a urn sistema, desde a extragao ou 

exploragao de recursos naturais ate a disposigao final de todos os materiais como 

reslduos irreverslveis ou energia dissipada. 

Conserva~ao Ambiental - Manejo dos recursos do ambiente, ar, agua, solo, 

minerais e especies viventes, incluindo o homem, de modo a conseguir a mais alta 

qualidade de vida humana sustentada. Nesse contexte, o manejo dos recursos inclui 

prospecgoes, pesquisa, legislagao, administragao, preservagao, utilizagao, educagao 

e treinamento. 

Decanta~ao - Precipitagao espontanea, par agao da gravidade, das 

partlculas que se encontram em suspensao num lfquido, permitindo, desta forma, 

seoarar comoletamente a fase disoersa da fase disoersante. E. uma das etaoas do 

processo de purificagao da agua potavel para consumo urbana. Em qufmica, pode 

ser acelerada por agao de alguns reagentes, e termina com a separagao do 

sedimento que se forma no tuba de ensaio pela transferencia cuidadosa do lfquido 

sobrenadante para outro tuba. 

Declara~ao Ambiental - Descreve ou infere os efeitos, sejam eles locais, 

regionais ou globais, que a criagao, o usa ou a disposigao dos bens e servigos 

exercem sabre o meio ambiente em que urn indivfduo vive, afeta ou pelo qual e 

afetado. 
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Demanda Bioquimica de Oxigenio - Medida da quantidade de oxigenio 

consumido no processo biol6gico de oxidagao da materia organica na agua. Medida 

indireta da concentragao do material biologicamente degradavel presents em 

reslduos organicos. 

Desempenho Ambiental - Resultados mensuraveis do sistema de gestao 

ambiental, relatives ao controls de uma organizagao sabre seus aspectos 

ambientais, com base na sua polftica, seus objetivos e metas ambientais. 

Desenvolvimento Sustentado - Conceito originado em 1968 na Biosphere 

Conference, de Paris. Modelo de desenvolvimento que leva em consideragao, alem 

dos fatores economicos, aqueles de carater social e ecol6gico, assim como as 

disponibilidades dos recursos vivos e inanimados, e as vantagens e os 

inconvenientes. a curta e a lonao orazos. de outros tioos de acao. E urn conceito 

diffcil de implementar, dadas as complexidades economicas e ecol6gicas das 

situac;Oes atuais. Nem as consideragoes economicas, nem as ecol6gicas sao 

unitarias, nenhuma leva a uma conclusao posslvel. Ha fatores sociais, legais, 

religiosos e demograficos, que tambem interferem na aplicagao de consideragoes e 

diretrizes ecol6gicas as finalidades e processes de desenvolvimento. Sin.: 

ecodesenvolvimento. 

Desenvolvimento Sustentavel Desenvolvimento que atende as 

necessidades no presents, sem comprometer a capacidade das futuras geragoes de 

atender as pr6prias necessidades. 
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Ecobusiness - E o nea6cio relacionado a ecoloaia. 

Ecoeficiimcia - Produ9ao de bens e serviyos com pre9os competitivos, os 

quais atendam as necessidades humanas e contribuam para a qualidade de vida, 

enquanto reduzem, progressivamente, os impactos ecol6gicos e o usa intensive dos 

recursos, no ciclo de vida de tais bens e servi9os, ate se atingir urn nfvel em 

conformidade, pelo menos, com a capacidade de carga estimada da Terra. 

Ecossistema - Conjunto integrado de fatores ffsicos, ecol6gicos e bi6ticos 

que caracterizam determinado Iugar, estendendo-se par determinado espa9o de 

dimensoes variaveis. E uma totalidade intearada e sistemica. aue envolve fatores 

abi6ticos e bi6ticos, em sua funcionalidade e sutis processes metab61icos. 

Ecossistema Humano - Sistema ecol6gico no qual a especie-chave e o 

homem. 

Efluente - Uquido ou gas que escoa para fora de urn recipients ou de outro 

sistema. 

Embalagem - Todos os produtos feitos de materiais de qualquer natureza, 

utilizados para canter, proteger, movimentar, manusear, entregar e apresentar 

mercadorias, tanto materias-primas, como produtos transformados, desde o produtor 

ao utilizador ou consumidor, incluindo todos os artigos "descartaveis "utilizados para 

os mesmos fins. 
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Emissao Atmosferica - Descarga de substancias e/ou energia no ar. 

Especie Exotica (Manejo Florestal) - Uma especie introduzida, nao-nativa ou 

endemica a area em questao. Pode-se considerar especie exotica qualquer 

organismo ou material biol6gico, por exemplo, fragmentos vegetais, sementes, 

esporos e demais estruturas que possam se desenvolver e originar plantas e 

animais em ecossistemas onde antes nao existiam. 

Fotossintese - Processo em que urn organismo clorofilado transforma 

energia luminosa em energia de ligagao quimica, utilizando agua e gas carbonico e 

produzindo glicose e oxig€mio. Alem das clorofilas a e b, caroten6ides, ficoeritrinas e 

ficocianinas sao pigmentos que participam do processo. 

Habitat - Ambiente que oferece urn conjunto de condigoes favoraveis para o 

desenvolvimento. a reoroducao e a sobrevivencia de determinados oraanismos. E o 

ambiente onde urn organismo vive. 

lmpacto Ambiental - Qualquer mudanga do meio ambiente, adversa ou 

benefica, que resulte ou seja resultante, no todo ou em parte, das atividades, 

produtos ou servigos de uma organizagao. Toda agao ou atividade, natural ou 

antr6pica, que produz alteragoes bruscas em todo o meio ambiente ou apenas em 

alguns de seus componentes. De acordo com o tipo de alteragao, pode ser 

ecol6gico, social e/ou econ6mico. Ex.: efeitos resultantes da construgao de uma 

represa, de erupgoes vulcanicas, de variay5es climaticas bruscas, derrame de 

petrol eo. 
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Macromolecula - Molecula constitufda de elevado numero de atomos, 

geralmente urn polfmero, protefna, acido nucleico ou polissacarfdeo, com peso 

molecular acima de 1.500 unidades de massa. 

Material Reciclavel - Material que, ap6s o seu uso, possibilite sua 

transformac;ao para reaproveitamento. 

Melhoria Continua - Processo de aprimoramento do sistema de gestao 

ambiental, visando atingir melhorias no desempenho ambiental global de acordo 

com a polftica ambiental da organizac;ao. 

Nicho Ecol6gico - Posic;ao funcional ou Iugar biol6gico de urn organismo, 

uma especie ou uma populac;ao dentro de urn ecossistema. Em outras palavras, o 

nicho ecol6gico constitui o que o indivfduo ou a especie representa no complexo de 

relac;oes entre o meio ambiente e os seres que nele habitam, pelo que consome do 

ambiente como alimentos, pelo que oferece ou contribui, servindo de nutriente para 

outros seres, pelo que altera ou evita alterac;oes no equilfbrio homeostatico do meio, 

por suas formas de relac;ao com a comunidade local, seus habitos, suas adaptac;oes 

climaticas, seu momento e forma de reproduc;8o etc. 0 nicho eo "Iugar'' funcional de 

urn organismo, assim como o habitat e o "Iugar'' ffsico onde ele vive. 

Padrao de Potabilidade - Quantidade-limite que, baseada nos estudos 

toxicol6gicos disponfveis e a luz do conhecimento cientffico do momento, pode ser 

tolerada nas aguas dos sistemas de abastecimento sem danos a saude. Esta 
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quantidade-limite de elementos e substancias qufmicas e fixada, em geral, por leis, 

decretos ou regulamentos emanados da autoridade sanitaria. 

Parte lnteressada - lndivfduo ou grupo interessado ou afetado pelo 

desempenho ambiental de uma organizac;ao. 

Passivo Ambiental - 0 passivo ambiental da empresa pode ser entendido 

como sendo a "divida" que a empresa tern com o meio ambiente. Esta dfvida pode 

ser decorrente, por exemplo, da contamina98o do solo e/ou do lenc;ol freatico, e/ou 

do nao-cumprimento de eventuais termos de compromisso firmados com 6rgaos 

oficiais de controle ambiental, e/ ou de ac;6es do Ministerio Publico decorrentes de 

reclamac;6es da comunidade. Resultado economico das empresas passive! de ser 

sacrificado em func;ao da preservac;ao, recuperac;ao e protec;ao ao meio ambiente. 

Polftica Ambiental - Declara98o da organiza98o, expondo suas intenc;6es e 

princfpios em relac;ao ao seu desempenho ambiental global, que prove uma 

estrutura para ac;ao e defini98o de seus objetivos e metas ambientais. 

Poluente - Qualquer substancia ou energia que, lanc;ada para o meio, 

interfere como funcionamento de parte ou de todo ecossistema. 

Polui~ao - Efeito que urn poluente produz no ecossistema. V. contaminac;ao. 

Radia~ao - Onda eletromagnetica (radiac;6es infravermelha, visfvel, 

ultravioleta, gama, raios x) ou partfculas em movimento (radiac;ao beta) eletrons, 

protons, neutrons, (alta e outros). Uma radiac;ao transporta energia. Sin.: raio. 
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Reciclagem - Reutilizagao de recursos, especialmente os nao-renovaveis, 

atraves de recuperac;ao de detritos, reconcentrac;ao e refinagao ( reprocessamento) 

para uso. Processos de renovac;ao de nutrientes que ocorrem nos ecossistemas em 

determinado perfodo, por ac;ao dos mais variados fatores tais como circulac;ao, ac;ao 

de organismos, temperatura. 

Recurso - Qualquer componente do ambiente que pode ser utilizado por urn 

organismo. Ex.: alimentos, solo, matas e minerais. 

Recurso Natural - Qualquer recurso ambiental que pode ser utilizado pelo 

homem. 0 recurso sera renovavel ou nao na dependencia da exploragao e/ou de 

sua capacidade de reposic;ao. 

Residuos Perigosos- Resfduos que tenham propriedades ffsicas, qufmicas 

ou infecto-contagiosas que possam apresentar: a) riscos a saude publica, 

provocando ou acentuando, de forma significativa, urn aumento de mortalidade ou 

incidencia de doenc;as, e/ou; b) riscos ao meio ambiente, quando o resfduo e 

manuseado ou destinado de forma inadequada. 

Residuos 561idos - Resfduos nos estados s61idos e semi-s61idos que 

resultem de atividades da comunidade de origem: industrial, domestica, hospitalar, 

comercial, agricola, de servic;os e de varrigao. Ficam inclufdos nesta definigao os 

lodos provenientes de sistemas de tratamento d'agua, aqueles gerados em 

equipamentos e instalac;oes de controle da poluic;ao, bern como determinados 
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lfquidos cujas particularidades tornem inviavel seu langamento na rede publica de 

esgotos ou corpos d'agua, ou exijam para isso solugoes tecnica e economicamente 

inviaveis em face a melhor tecnologia disponfvel. 

Sinergismo - Associagao simultanea de dois ou mais fatores que contribuem 

para uma agao resultants, superior aquela obtida pela soma dos fatores 

contribuintes individualmente. 

Sistema de Certifica~ao Ambiental - Sistema que possui suas pr6prias 

regras de procedimento e gestae para operar a avaliagao que conduzira a emissao 

de urn documento de certificagao/registro e sua subsequente manutengao. 

Tecnologias Mais Limpas - Criagao de novos produtos, mercados ou 

neg6cios utilizando menos insumos, gerando menos poluigao. Tecnologias mais 

limpas sao obtidas via implementagao de estrategias tecnol6gicas inovadoras, que 

veem no desenvolvimento sustentavel nao urn empecilho para o desenvolvimento da 

empresa, mas urn referencial para novos parametres balizadores da competitividade. 

Teia Alimentar - Superposigao com entrelagamento de diversas e diferentes 

cadeias alimentares num mesmo ecossistema. Fluxo de materia e energia que 

passa, num ecossistema, dos produtores aos consumidores e decompositores, por 

numerosos caminhos opcionais que se cruzam. 
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6.2 ANEXO II - LEGISLACOES 

Decreto 24.643/34 - C6diao de Aauas. 

Decreto 24.645/34 - Estabelece medidas de protegao aos animais 

Decreto 25/37 - Organiza a proteyao do patrimonio hist6rico e artistico 

nacional. 

Decreto 2848/40 - C6digo Penal de 1940. 

Decreto Legislativo 3/48 - Aprovou a Convengao para Proteyao a Flora, a 

Fauna e as Belezas Cemicas Naturais dos Paises da America (promulgado pelo 

Decreta 58054/66). 

Decreto 37.884/55 - Regula a exportagao de plantas ornamentais. 

Decreto 49.974 A/61 - Regulamenta, sob a denominagao de C6digo Nacional 

de Saude, a Lei 2312/54 de "Normas Gerais sabre Defesa e Protegao da Saude". 

Decreto 50.877/61 - Dispoe sabre o lanyamento de residuos t6xicos ou 

oleosos nas aguas interiores ou litoraneas do Pais, e da outras providencias. Regula 

a Agao Popular (alterada pela Lei 6513/77). 

Lei 4771/65 - lnstitui o novo C6digo Florestal (alterada pelas Leis 7803 e 

7875/89). 

Lei 4797/65- Dispoe sabre a obrigatoriedade de serem ouvidas as autoridades 

florestais na aprovagao de pianos de loteamento para venda de terrenos em 

prestagoes. 

Decreto 58256/66 - Promulga o tratado de proscrigao das experiencias com 

armas nucleares na atmosfera, no espago c6smico e sob a agua. 

Decre.to Lei 277/67 - Nova redayao ao C6digo de Mineragao de 1940. 

Regulamentado pelo Decreta 62934/68 e alterado pela Lei 7805/89. 
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Decreto Lei 289/67- Cria o Institute Brasileiro de D~senvolvimento Florestal e 

da outras providencias. 

Lei 5197/67 - Disp6e sobre a protec;ao a fauna e da outras providencias. lnstitui 

a Polftica Nacional de Saneamento e cria o Conselho Nacional de Saneamento. 

Lei 5318/67- Estabelece penalidades para embarcac;6es e terminais marftimos 

ou fluviais que lanc;arem detritos ou oleo em aguas brasileiras e da outras 

providencias. 

Decreta 73030/73 - Cria, no ambito do Ministerio do Interior, a Secretaria 

Especial do Meio Ambiente - SEMA e da outras providencias. 

Decreta 73030/73 - Cria, no ambito do Ministerio do Interior, a Secretaria 

Especial do Meio Ambiente - SEMA e da outras providencias. 

Decreto 74685/74- Cria, no Ministerio das Relac;6es Exteriores, a Comissao 

Brasileira do Programa sobre o Homem e a Biosfera, promovido pela UNESCO. 

Decreta Lei 1413/75- Disp6e sobre o controle da polui<;8o do meio ambiente 

provocado por atividades industriais (regulamentado pelo Decreto 76623/75). 

Decreta 76389/75 - Disp6e sobre as medidas de prevenc;ao e controle da 

polui<;8o industrial. 

Decreta 76470/75 - Cria o Programa Nacional de Conservac;ao dos Solos. 

Decreta Legislative 7 4/77 - Aprovou a Convenc;ao relativa a Prote<;8o do 

Patrimonio Mundial Cultural e Natural. 

Lei 6766/79 - Disp6e sobre o parcelamento do solo urbano. 

Decreta 83540/79 - Regulamenta a aplicac;ao da Convenc;ao lnternacional 

sobre Resoonsabilidade Civil em Danos Causados oor Poluicao oor Oleo. 

Lei 6803/80 - Disp6e sobre as diretrizes basicas para o zoneamento industrial. 
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Decreto 85206/80- Altera o Artigo 8° do Decreto 76389/75 - dispoe sobre as 

medidas de prevenc;ao e controle da poluic;ao industrial. 

Lei 6902/81 - Dispoe sobre a criac;ao de estac;oes ecol6gicas e areas de 

protec;ao ambiental. 

Lei 6938/81 - Dispoe sobre a Polftica Nacional do Meio Ambiente. 

Decreto 86028/81 - lnstitui em todo o Territ6rio Nacional a "Semana Nacional 

do Meio Ambiente". 

Decreto 87561/82 - Dispoe sobre as medidas de recuperayao e protec;ao 

ambiental da Bacia Hidrografica do Rio Parafba do Sui. 

Decreto 88351/83 - Regulamenta a Lei n°. 6938/91 e a Lei 6902/81, que 

dispoem respectivamente, sobre a Polftica Nacional do Meio Ambiente e a criac;ao 

de Estac;oes Ecol6gicas e de Protec;ao Ambiental. 

Decreto 89336/84 - Dispoe sobre reservas ecol6gicas e areas de relevante 

interesse ecol6gico. 

Portaria 329/85 - Resolve sobre agrot6xicos. 

Portaria 424/85 - Altera a redacao da letra "d" do Paraarafo Onico do Artiao 11 

da Portaria n°. 329. 

Lei 7347/85 - lnstitui a ac;ao civil publica de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artfstico 

estetico hist6rico turfstico e paisagfstico. 

Lei 7511/86- Altera dispositivos da Lei n°. 4771/65, que institui o novo C6digo 

Florestal. 

Decreto 24932/86 - lnstitui o Sistema Estadual do Meio Ambiente, cria a 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da providencias correlatas. 
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Decreto 92302/86 - Regulamenta o Fundo Para a Reconstitui9ao de Bens 

Lesados. 

Oecreto 95733/88 - Disp6e sobre a destinayao de recursos para preven<;ao ou 

corre<;ao de prejuizos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes da 

execuyao de projetos e obras federais. 

Lei 7661/88- lnstituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

Lei 7735/89 - Criou o IBAMA - Institute Nacional do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renovaveis. 

Lei 7802/89 - Disp6e sobre os agrot6xicos. 

Lei 8490/92 - Cria o Ministerio do Meio Ambiente. 

Oecreto 750/93 - Dispoe sobre corte, explora<;ao e supressao de Mata 

Atlantica. 

Decreto 01/94 - Aprova o texto da Convenyao Quadro das Na<;6es Unidas 

sobre Mudan<;a do Clima. 

Oecreto 02/94 - Aprova o texto da Convenyao sobre Diversidade Biol6gica. 
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6.3 ANEXO Ill- RESOLUCOES DO CONAMA 

Resolu~ao 004/85 - Dispoe sabre as Reservas Ecol6gicas. 

Resolu~ao 001/86 - Dispoe sabre definic;oes, responsabilidades, criterios 

basicos e diretrizes gerais para uso e implementac;ao da Avalia«;ao de lmpacto 

Ambiental. 

Resolu~ao 018/86- lnstitui o PROCONVE- Programa de Controle da Poluic;ao 

do Ar por Vefculos Automotores. 

Resolu~ao 020/86 - Dispoe sabre classifica«;ao das aguas doces, salobras e 

salinas do territ6rio nacional. 

Resolu~ao 006/87 - Dispoe sabre o licenciamento de obras de grande porte, 

especialmente de gerac;ao de energia eletrica. 

Resolu~ao 009/87 - Dispoe sabre Audiencia Publica. 

Resolu~ao 010/87 - Dispoe sabre ressarcimento de danos ambientais 

causados por obras de grande porte e implantac;ao de Estac;oes Ecol6gicas. 

Resolu~ao 011/87 - Declara como Unidade de Conservac;ao varias categorias 

de sftios ecol6gicos de relevancia cultural. 

Resolu~ao 005/88 - Dispoe sabre o licenciamento de obras de sistemas de 

abastecimento de agua, de esgotos sanitarios, drenagem e sistemas de limpeza 

urbana. 

Resolu~ao 006/88 - Dispoe sabre licenciamento de atividades industriais e 

gera«;ao de resfduos. 

Resolucao 010/88- Disooe sabre Areas de Protecao Ambiental (APA). 

Resolu~ao 005/89 - lnstitui o PRONAR - Programa Nacional de Controle da 

Qualidade do Ar. 
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Resolu~ao 001/90 - Estabelece criterios e padroes para a emissao de rufdos, 

em decorrencia de atividades industriais. 

Resolu~ao 002/90 - lnstitui o Programa Nacional de Educa98o e Controle da 

Poluicao Sonora- SILENCIO. 

Resolu~ao 008/90 - Estabelece limites maximos de emissao de poluentes do 

ar (padroes de emissao) em fontes fixas de poluigao. 

Resolu~ao 002/91 - Dispoe sobre cargas deterioradas, contaminadas, fora de 

especificagao ou abandonadas. 

Resolu~ao 006/91 - Dispoe sobre a entrada no pafs de materiais residuais 

destinados a disposigao final e incineragao no Brasil. 

Resolu~ao 004/93 - Licenciamento de atividades em areas de Restinga. 

Resolu~ao 005/93 - Dispoe sobre a destina98o final de resfduos s61idos. 

Resolu~ao 007/93- Define as diretrizes basicas e padroes de emissao para 

estabelecimento de Programas de lnspegao e Manutengao de Vefculos em Uso -

Anexo IV- Definigoes. 

Resolu~ao 264/99 - Aplica-se ao licenciamento de fornos rotativos de 

produ98o de clfnquer para atividades de co-processamento de resfduos, 

excetuando-se os resfduos domiciliares brutos, os de servigos de saude, os 

radioativos, explosives, organoclorados, agrot6xicos e afins - Anexo I - Definigoes. 

Resolu~ao 269/00 - Refere-se a obtengao de registro no lbama para a 

produ98o, importagao, comercializagao e uso de dispersantes qufmicos para as 

agoes de combate aos derrames de petr61eo e seus derivados no mar - Anexo -

Regulamento para uso de dispersantes qufmicos em derrames de 61eo no mar, 

glossario de termos tecnicos. 
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Resolu~ao 305/02 - Disciplina os criterios e os procedimentos a serem 

observados pelo 6rgao ambiental competente. Para o licenciamento ambiental de 

atividades e empreendimentos que fagam usa de Organismos Geneticamente 

Modificados - OGM e derivados - ANEXO I - Glossario SA 8000 - Social 

Accountability- CEPAA- 2001 
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6.4 ANEXO IV- DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS 

A Constituic;ao Federal, como dito anteriormente, tern urn Capitulo dedicado 

ao Meio Ambiente, mas nao e s6 isso, a Lei maior, em seu corpo de normas, 

estabelece urn conjunto de princlpios, instrumentos, faculdades e obrigac;oes de 

grande valia para as lutas ambientais, conforme segue: 

Art. 5°- incs. XXIII, LXIX a LXXIII- Dos Direitos e Deveres lndividuais 

Art. 21 - Compete a Uniao: 

Inc. XIX- lnstituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hfdricos 

e definir criterios de outorga de direitos de seu uso. 

Inc. XX - lnstituir diretrizes para o desenvolvimento urbana, inclusive 

habitac;ao, saneamento basico e transportes urbanos. 

Art. 22 - Compete privativamente a Uniao legislar sabre: 

Inc. IV - Aauas. eneraia ... 

Inc. XII - Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 

Paraarafo Onico - Lei Comolementar oodera autorizar os Estados a leaislar 

sabre questoes especlficas das materias relacionadas neste artigo. 

Art. 23 - E comoetencia comum da Uniao. dos Estados. do Distrito Federal e 

dos Municlpios: 

Inc. Ill - Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor hist6rico, 

artlstico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notaveis e os sltios 

arqueol6gicos. 

Inc. VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluic;ao em qualquer de 

suas formas. 



Inc. VII - Preservar as florestas, a fauna e a flora. 

Inc. XI - Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessoes de direitos de 

pesquisa e explora98o de recursos hfdricos e minerais em seus Territories. 
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Paraarafo Unico - Lei Comolementar fixara normas oara a coooeracao entre a 

Uniao e os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios, tendo em vista o equilfbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em ambito nacional. 

Art. 24 - Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

Inc. I - Direito tributario e urbanfstico. 

Inc. VI - Florestas, cac;a, pesca, fauna, conservac;ao da natureza, defesa do 

solo e dos recursos naturais, protec;ao do meio ambiente e controle da poluic;ao. 

Inc. VII - Protec;ao ao patrimonio hist6rico, cultural, artfstico, turfstico e 

paisagfstico. 

Inc. VIII - Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artfstico, estetico, hist6rico, turfstico e paisagfstico. 

Paragrafo 1°. - No ambito da legislac;ao concorrente, a competencia da Uniao 

limitar-se-a a estabelecer normas gerais. 

Paragrafo 2°. -A competencia da Uniao para legislar sobre normas gerais nao 

exclui a competencia suplementar dos Estados. 

Paragrafo 3°. - lnexistindo Lei Federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerao a competencia legislativa plena, para atender as suas peculiaridades. 

Paragrafo 4°. - A superveniencia de Lei Federal sobre normas gerais 

suspende a eficacia da Lei Estadual, no que lhe for contrario. 

Art. 103 - Competencia para propor ac;ao de inconstitucionalidade. 

Art. 129, inc. Ill e VI- Fungoes institucionais do Ministerio Publico. 
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Art. 170, incs. Ill e VI - Princfpios Gerais da Atividade Econ6mica, Funyao 

Social da Propriedade e Defesa do Meio Ambients. 

Art. 174, § 3°. - Organizac;ao da atividade garimpeira, levando em conta a 

protec;ao do Meio Ambients. 

Art. 176, § 1° a 4°.- Jazidas e recursos minerais. 

Art. 182, § 2° e 4°.- Polftica de Desenvolvimento Urbano. 

Art. 186, inc. II. - Da Polftica Agricola e Fundiaria e da Reforma Agraria. 

Art. 200, incs. IV e VIII. - Da Saude, Saneamento Basico e Colaborac;ao na 

Protec;ao do Meio Ambients. 

Art. 216, inc. V.- Da Cultura 



6.5 ANEXO V- LICENCIAMENTO AMBIENTAL- ATIVIDADES 

Extra~ao e Tratamento de Minerais; 

Pesquisa mineral com guia de utilizagao; 

Lavra a ceu aberto, inclusive de aluviao, com ou sem beneficiamento; 

Lavra subterranea com ou sem beneficiamento; 

Lavra garimpeira; 

Perfuragao de pogos e produgao de petr61eo e gas natural. 

Industria de Produtos Minerais nao Metalicos 

Beneficiamento de minerais, nao metalicos, nao associados a extragao; 
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Fabricagao e elaboragao de produtos minerais nao metalicos tais como: produgao de 

material ceramico, cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros. 

Industria Metaltirgica 

Fabricagao de ago e de produtos siderurgicos; 

Produgao de fundidos de ferro e ago/ forjados I arames I relaminados com ou sem 

tratamento de superffcie, inclusive galvanoplastia; 

Metalurgia dos metais nao-ferrosos, em formas primarias e secundarias, inclusive 

ouro; 

Produgao de laminados I Iigas I artefatos de metais nao-ferrosos com ou sem 

tratamento de superffcie, inclusive galvanoplastia; 

Relaminagao de metais nao - ferrosos, inclusive Iigas; 

Produgao de soldas e anodos; 

Metalurgia de metais preciosos; 
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Metalurgia do p6, inclusive pec;as moldadas; 

Fabricayao de estruturas metalicas com ou sem tratamento de superflcie, inclusive 

galvanoplastia; 

F abricayao de artefatos de ferro I ac;o e de meta is nao-ferrosos com ou sem 

tratamento de superficie, inclusive galvanoplastia; 

Tempera e cementac;ao de ago, recozimento de arames, tratamento de superficie. 

Industria Mecanica 

Fabricayao de maquinas, aparelhos, pec;as, utensilios e acess6rios com ou sem 

tratamento termico e/ou de superficie. 

Industria de Material Eletrico, Eletronico e Comunica~oes 

Fabricayao de pilhas, baterias e outros acumuladores; 

Fabricayao de material eletrico, eletronico e equipamentos para telecomunicac;ao e 

informatica; 

Fabricayao de aparelhos eletricos e eletrodomesticos. 

Industria de Material de Transporte 

Fabricayao e montagem de velculos rodoviarios e ferroviarios, pec;as e acess6rios; 

Fabricayao e montagem de aeronaves; 

Fabricayao e reparo de embarcayao e estruturas flutuantes. 

Industria de Madeira 

Serraria e desdobramento de madeira; 

Preservac;ao de madeira; 



Fabricagao de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada; 

Fabricagao de estruturas de madeira e de m6veis. 

Industria de Papel e Celulose 

Fabricagao de celulose e pasta mecanica; 

F abricagao de papel e papelao; 

Fabricagao de artefatos de papel, papelao, cartolina, cartao e fibra prensada. 

Industria de Borracha 

Beneficiamento de borracha natural; 

Fabricagao de camara dear e fabricagao e recondicionamento de pneumaticos; 

Fabricagao de laminados e fios de borracha; 
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F abricagao de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive 

latex. 

Industria de Couros e Peles 

Secagem a salga de couros e peles; 

Curtimento e outras preparagoes de couros e peles; 

Fabricagao de artefatos diversos de couros e peles; 

Fabricagao de cola animal. 

Industria Quimi:ca 

Produgao de substancias e fabricagao de produtos qufmicos; 

Fabricagao de produtos derivados do processamento de petr61eo, de rochas 

betuminosas e da madeira; 
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F abrica98o de combustfveis nao derivados de petrol eo; 

Produc;ao de oleos I gorduras I ceras vegetais-animais I oleos essenciais vegetais e 

outros produtos da destilac;ao da madeira; 

Fabrica98o de resinas e de fibras e fios artificiais e sinteticos e de borracha e latex 

sinteticos; 

Fabrica98o de polvora I explosivos I detonantes I munic;ao para cac;a-desporto, 

fosforo de seguranc;a e artigos pirotecnicos; 

Recuperac;ao e refino de solventes, oleos minerais, vegetais e animais; 

F abrica98o de concentrados aromaticos naturais, artificiais e sinteticos; 

Fabrica98o de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, 

germicidas e fungicidas; 

Fabrica98o de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e 

secantes; 

Fabrica98o de fertilizantes e agroqufmicos; 

Fabrica98o de produtos farmaceuticos e veterinarios; 

Fabrica98o de saboes, detergentes e velas; 

Fabrica98o de perfumarias e cosmeticos; 

Produc;ao de alcool etflico, metanol e similares. 

Industria de Produtos de Materia Plastica 

F abrica98o de laminados plasticos; 

Fabrica98o de artefatos de material plastico. 

Industria Textil, de Vestuarios, Cal~ados e Artefatos de Tecidos 

Beneficiamento de fibras texteis, vegetais, de origem animal e sinteticos; 
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F abricagao e acabamento de fios e tecidos; 

Tingimento, estamparia e outros acabamentos em pegas do vestuario e artigo 

diversos de tecidos; 

F abricagao de cal.gados e componentes para calgados. 

Industria de Produtos Alimentares e Bebidas 

Beneficiamento, moagem, torrefagao e fabricagao de produtos alimentares; 

Matadouros, abatedouros, frigorfficos, charqueadas e derivados de origem animal; 

Fabricagao de conservas; 

Preparagao de pescados e fabricagao de conservas de pescado; 

Preparagao, beneficiamento e industrializagao de Ieite e derivados; 

F abricagao e refinagao do agucar; 

Refino I preparagao de oleo e gorduras vegetais; 

Produgao de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentagao; 

F abricagao de fermentos e leveduras; 

Fabricagao de ragoes balanceadas e de alimentos preparados para animais; 

F abricagao de vinhos e vinagre; 

Fabricagao de cervejas, chopes e maltes; 

Fabricagao de bebidas nao alco61icas, bern como engarrafamento e gaseificagao de 

aguas minerais; 

Fabricagao de bebidas alco61icas. 

Industria de Furno 

F abricagao de cigarros I charutos I cigarrilhas e outras atividades de beneticiamento 

dofumo. 



lndustrias Diversas 

Usinas de produgao de concreto; 

Usinas de asfalto; 

Servigos de galvanoplastia. 

Obras Civis 

Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos; 

Barragens e diques; 

Canais para drenagem; 

Retificayao de curso de agua; 

Abertura de barras, embocaduras e canais; 

Transposigao de bacias hidrograficas; 

Outras obras de arte. 

Servi~os de Utilidades 

Produgao de energia termoeletrica; 

Transmissao de energia eletrica; 

Estagoes de tratamento de agua; 

lnterceptores, emissaries, estagao elevat6ria e tratamento de esgoto sanitaria; 

Tratamento e destinagao de resfduos industriais (lfquidos e s61idos); 
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Tratamento I disposigao de resfduos especiais tais como: de agroqufmicos e suas 

embalagens usadas e de servigo de saude, entre outros; 

Tratamento e destinayao de resfduos s61idos urbanos, inclusive aqueles 

provenientes de fossas; 

Dragagem e derrocamentos em corpos d'agua; 



Recuperac;:ao de areas contaminadas ou degradadas. 

Transporte, Terminais e Depositos 

Transporte de cargas perigosas; 

Transporte por dutos; 

Marinas, portos e aeroportos; 

Terminais de minerios, petroleo e derivados e produtos quimicos; 

Depositos de produtos quimicos e produtos perigosos. 

Turismo 

Complexes turfsticos e de lazer, inclusive parques tematicos e autodromos. 

Atividades Diversas 

Parcelamento do solo; 

Distrito e polo industrial. 

Atividades Agropecuarias 

Projeto agricola; 

Criagao de animais; 

Projetos de assentamentos e de colonizac;:ao. 

Uso de Recursos Naturais 

Silvicultura; 

Explorac;:ao economica da madeira ou lenha e subprodutos florestais; 

Atividade de manejo de fauna exotica e criadouro de fauna silvestre; 
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Utilizayao do patrim6nio genetico natural; 

Manejo de recursos aquaticos vivos; 

lntrodugao de especies ex6ticas e/ou geneticamente modificadas; 

Uso da diversidade biol6gica pela biotecnologia. 
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