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RESUMO 

RIBEIRO, A. K. dos S. Gestao Ambiental: Uma Contribuic;ao de Estudo para 
ldentificar as Principais Praticas Ambientais das Empresas que Operam no 
Porto de Paranagua - Parana. A presente pesquisa tem como foco a discussao 
acerca da implementac;ao de Sistema de Gestao Ambiental em Portos, bem como os 
beneffcios que tais medidas possam trazer para os administradores. Ate a decada 
de 90, as empresas consideravam os aspectos ambientais como exigencias dos 
sistemas protetores, as quais poupavam os possfveis custos adicionais a empresa. 
Atualmente, as empresas se tornaram mais competitivas no mercado com as 
ferramentas de gestao ambiental, especialmente aquelas que mantem a sua polftica 
ambiental bem estruturada, pois pode agregar beneffcios marginais, e a reduzir 
custos. Entende-se que o foco principal da gestao ambiental das empresas e 
procurar a melhoria da qualidade dos produtos vendidos, servic;os prestados, seja 
ela uma organizac;ao privada ou publica. A gestao ambiental empresarial leva em 
conta as praticas e programas voltados as organizac;oes e as pessoas que fazem 
parte deste meio, ou seja, empregados, diretores, s6cios, clientes e fornecedores. 
A presente foi desenvolvida com base em vasta doutrina especializada, bem como 
na legislac;ao vigente em nosso pals, alem de dados e informac;oes repassadas pela 
Administrac;ao dos Portos de Paranagua e Antonina. 
Para as empresas que possuem esse sistema, e criado um setor especffico 
chamado qualidade, onde o responsavel acompanha os procedimentos 
administrativos e operacionais, cria normas e toma ac;oes corretivas quando 
necessarias, buscando sempre a melhoria continua. As praticas realizadas pela 
Administrac;ao dos Portos de Paranagua e antonina em conjunto com a populac;ao 
locale, tambem com as empresas que ali operam, demonstram a importancia que o 
meio ambiente representa para a lnstituic;ao objeto de estudo. 

Palavras-chave: Gestao ambiental. Empresas. Qualidade. 
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1 INTRODUCAO 

A presente pesquisa tem por objetivo a analise das atividades desenvolvidas 

pelo Porto de Paranagua e, por consequencia, pelas empresas que utilizam-se deste 

terminal maritimo, visando demonstrar de que maneira o meio ambiente e abordado 

no contexto atual de referidas atividades. 

0 Porto de Paranagua e um dos maiores terminais maritimes da America 

Latina e encontra-se localizada na baia de Paranagua, Estado do Parana. Pelos 

ben;os de atrac;ao do Porto passam diariamente os mais diversos materiais com 

destino a importac;ao e a exportac;ao. Oeste modo, verifica-se a importancia de uma 

abordagem acerca da maneira como a Administrac;ao dos Portos de Paranagua e 

Antonina busca mecanismos capazes e eficientes na protec;ao ambiental, vez que 

sua atuac;ao no meio, se for realizada de maneira inconsequente podera trazer 

prejuizos de soma inestimavel, pois se localiza em uma area de manguezais, uma 

das poucas ainda existentes em nosso pais. 

0 presente trabalho academico busca demonstrar a maneira como ocorre a 
implantac;ao do sistema de Gestao Ambiental, nao s6 nas empresas que o utilizam, 

mas tambem na sociedade como um todo, alem disso, pretende-se, ainda, 

demonstrar os impactos que as medidas adotadas pelos gestores causam no 

convivio social e qual sua importancia para a atual e futuras gerac;oes. 

Restara demonstrado que administrac;ao do Porto desenvolve uma politica 

de gestao ambiental, em que pese nao visar a certificac;ao ISO 14000, porem, atua 

de maneira responsavel quando o assunto e preservac;ao. 

0 presente trabalho visa demonstrar que o Porto de Paranagua alem de 

economicamente atrativo aos que dele desejam usufruir, demonstra:-se 

ecologicamente viavel, pois preza pela protec;ao ambiental. 

Do ponto de vista profissional, a presente busca demonstrar que o 

desenvolvimento de atividade comercial de importac;ao e exportac;ao podem e 

devem estar preocupadas com o meio ambiente, como e o caso do objeto de 

estudo, ou melhor, do Porto de Paranagua. 

0 objetivo geral com a pesquisa e demonstrar a importancia do Sistema de 

Gestao Ambiental, sob o enfoque do estudo do Porto de Paranagua. Foi realizado 

um estudo de caso detalhado, a fim de esclarecer que medidas sao adotadas por 

este tao significative corredor industrial do nosso pais. 
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0 desenvolvimento do presente estudo foi realizado mediante 

fundamentagao te6rica do tema estudado, analise conceitual as principais normas 

que orientam a Gestao Ambiental nas empresas (ISO 14000), levantamento de 

informagoes inerentes as praticas ambientais adotadas pelas empresas, trabalho 

este desenvolvido mediante pesquisa de campo. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Neste capitulo sera abordado o Sistema de Gestae ambiental, serao 

demonstradas as suas caracteristicas, seus pressupostos, conceitos e objetivos, 

alem dos instrumentos de gestae ambiental, sendo que tais instrumentos podem ser 

utilizados tanto no ambito publico quanto no privado. A primeira fase sera a analise 

do Sistema de Gestae Ambiental, objeto de estudo do proximo item. 

2.1 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL 

Na sociedade comercial atual, ou melhor, no mundo globalizado, e em 

virtude dos diversos clamores da sociedade por atitudes significativas de protegao e 

respeito ao meio ambiente, as empresas nao se encontram obrigadas a atuar de 

maneira responsavel com o meio ambiente, 

Em virtude deste posicionamento da sociedade atual a relagao com o meio 

ambiente deve necessaria ser uma relagao sadia, ou seja, as atividades 

desenvolvidas pelas empresas devem, necessariamente, estar voltadas para a 

preservagao e conservagao do meio ambiente, visto que hoje e fonte ampla de 

recursos, entretanto, tais recursos sao limitados; havendo, portanto, uma mudanga 

quanto ao entendimento anterior, visto que a muito pouco tempo acreditava que o 

meio ambiente era fonte inesgotavel de recursos, o que ja se comprovou, nao o e. 

A gestae ambiental em sua essencia visa atender ao contido no artigo 225 

da Constituigao da Republica Federativa do Brasil, pois consiste nao s6 na protegao 

do meio ambiental natural, mas tambem o artificial e o meio ambiente do trabalho. 

Para a realizagao deste trabalho e importante a compreensao do termo meio 

ambiente, deste modo, destaca-se o ensinamento de Jose Carlos Barbieri, em sua 

obra Gestae ambiental empresarial: 

Meio ambiente e tudo o que envolve ou cerca os seres vivos. A palavra 
ambiente vem do latim e o prefixo ambi da a ideia de "ao redor do algo" ou 
"ambos os lados". 0 verbo Iatino ambia, ambire significa "andar em volta ou 
em torno de algum coisa. ( BARBIERE, 2004, p. 02) 
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0 Sistema de Gestao Ambiental da empresa compoem o sistema de gestao 

geral da empresa, e e composto pelo seu carater economico em relagao ao meio 

ambiente, a responsabilidade ambiental, desenvolvimento sustentavel, gestao 

ambiental, impacto ambiental, e padroes internacionais de gestao ambiental, tais 

como a ISO 9000 e a ISO 14000, que serao objeto deste estudo. 

A preocupagao por parte das empresas com a gestao ambiental, nao teve 

inicio na decada de 90, mas foi neste ciclo que seu desenvolvimento foi o mais 

significative, conforme relata Marli Elizabete Bernardini Seiffert, em sua obra Gestao 

ambiental: 

"A decada de 90 colocou em evidencia os problemas relacionados ao clima 
e como isso poderia comprometer a sobrevivencia dos ecossistemas. Nesta 
decada, houve grande impulso com rela9ao a consciencia ambiental na 
maioria dos paises, aceitando-se pagar um pre9o pela qualidade de vida e 
mantendo-se limpo o ambiente." (SEIFFERT, 2007, p.15) 

Mas este periodo nao foi onde surgiu tal preocupagao com o meio ambiente 

e seus recursos, visto que tal preocupagao e anterior a decada de 90, conforme 

expoem Jose Carlos Barbieri (2004): 

"0 nivel de produ9ao que o meio ambiente pode sustentar tem gerado 
polemicas acirradas desde muito tempo. Os posicionamentos e as 
propostas relativas a essa questao variam dentro de um continuum que se 
estende do otimismo ao pessimismo extremados. A escassez de recursos 
naturais sempre foi uma das maiores preocupa96es humanas, mas foi a 
partir da Revolu9ao Industrial que essa questao gerou uma das visoes mais 
pessimistas, principalmente a partir da obra de Malthus, Ensaio sabre a 
populaqao, publicada em 1798." (BARBIERI, 2004, p. 10/11) 

Entretanto, a partir da decada de 90 passou-se a utilizar a expressao 

"qualidade ambiental", que foi incorporada ao cotidiano das empresas e da 

sociedade, surgindo a preocupagao com a reciclagem, e melhor utiliza<;ao dos 

recursos fornecidos pelo meio ambiente. 

Surgiram, entao, os instrumento tecnicos, politi~os e legais que tornaram 

possivel a transformagao desta preocupagao com o meio ambiente em algo possivel 

de ser realizado. 
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A evolugao tecnol6gica contribuiu muito para que isto fosse possfvel, pois 

utilizada de maneira benefica ao meio ambiente, esta serve para protege-to e 

preserva-lo. 

A visao sobre o meio ambiente sofre significativa mudanga, vez que suas 

reservas naturais, conforme ja dito, passaram a ser encarradas como fonte finita de 

recursos, havendo, necessariamente, que desenvolver o que ate muito pouco tempo 

nao era imaginado, a sua reciclagem, a fim de evitar que elas se extinguissem. 

Ainda quanto a decada de 90, e importante destacar OS acontecimentos de 

maior relevancia para que tais instrumentos fossem criados e que a visao sobre o 

meio ambiente fosse alterada. Para tanto e importante destacar os seguintes 

eventos: Conferencia Mundial do Clima (1990), EGO 92, Primeira Conferencia das 

Partes para a Convengao sobre Mudangas Climaticas (1995), 5a Conferencia das 

Partes da Convengao das Nagoes Unidas sobre Mudangas Climaticas (1997). 

lmportante destacar a importancia de cada uma destas convengoes e 

tratados para com o meio ambiente. 0 Brasil foi a sede da EC0-92, conferencia 

internacional sobre o clima. 

A EC0-92, ou RJ0-92, foi a 2a Convengao realizada pelas Nagoes Unidas, 

sendo que a sede para tal evento foi a cidade do Rio de Janeiro; Convengao esta 

realizada entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, mais conhecida como EC0-92. 

0 autor Paulo Sirvinskas descreve a importancia da realizagao deste vento, 

para o desenvolvimento das politicas de protegao ambiental: 

"Nao se deve olvidar ainda a escolha do Brasil para sediar a Conferencia 
das Nac;6es Unidas sabre Meio Ambiente e desenvolvimento no Rio de 
Janeiro, entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, onde, alem de reafirmar a 
Declarac;ao das Nac;6es Unidas sabre o Meio Ambiente Humano, realizada 
em Estocolmo, Suecia, no dia 16 de junho de 1972, procurou-se avanc;ar a 
partir dessa Conferencia. Compareceram representantes de quase todos os 
palses do mundo, os quais aprovaram e firmaram vinte e sete principios na 
Conferencia Rio/92." (SIRVINSKAS, 2008, p. 26) 

Sendo a EC0-92 de extrema valor para que se conseguisse conquistar as 

premissas que hoje norteiam a polftica de protegao ambiental. 

Acerca da EC0-92, deve-se destacar, ainda as exposigoes de Mari Seiffert a 

respeito desta Convengao: 
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"Em 1991, foi elaborada a norma internacional de protec;ao ambiental ISO 
14001, somente proposta como referencia para o processo de gestao 
ambiental organizacional durante a EC0-92. A ISO (international 
Organization for Standardization) criou o grupo Estrategico Consultive sabre 
o meio ambiente. Esse grupo tinha como objetivo promover uma abordagem 
comum a gestao ambiental semelhante a gestao de qualidade, 
aperfeic;oando a capacidade das organizac;6es para alcanc;arem e medir 
melhorias no desempenho ambiental, bem como facilitar o comercio entre 
nac;6es." (SEIFFERT, 2007, p.16) 

Portanto, com a realizac;ao da EC0-92, surgiu a equipe tecnica responsavel 

em implantar e elaborar a ISO 14000, a norma maxima em gestao ambiental, 

elaborada de acordo com padr6es internacionais, a disposic;ao de qualquer empresa 

que necessite adequar-se aos seus parametres para o desenvolvimento de sua 

atividade. 

Na EC0-92 alem da aprovac;ao da criac;ao da ISO 14000, tambem merecem 

destaque cinco itens constante do acordo assinado entre os pafses participantes, 

quais sejam, 1) A Declarac;ao do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 2) 

Agenda 21 e os meios para sua implementac;ao, 3) Convenc;ao - Quadro sobre 

Mudanc;as Climaticas, 4) Convenc;ao sobre Diversidade biol6gica e, 5) Declarac;ao 

de Florestas. Acerca da importancia destas medidas e sua relevancia para a gestao 

ambiental, vejamos: 

"Teve como objetivo discutir temas ambientais globais e sugerir soluc;6es 
potenciais. Dais importantes resultados desta conferencia foram a Agenda 
21 e as normas ISO 14000. Ambos sao instrumentos valiosissimos para a 
para a gestao ambiental. Enquanto a Agenda 21 permite uma atuac;ao em 
nivel macro, atraves do estabelecimento de diretrizes gerais, para 
processos de gestao em nivel federal, estadual e municipal, as normas da 
serie ISO 14000 apresentam importante func;ao dentro de um contexto 
micro, em nivel organizacional. A importancia das normas da serie ISO 
14000, e particularmente, da ISO 14001, reside no fato de que estabelecem 
uma base comum para a gestao ambiental eficaz no mundo inteiro, sendo 
aplicavel a organizac;6es com os mais variados perfis. 0 Plano de 
lmplantac;ao da Agenda 21 tem como objetivos supremos a serem 
alcanc;ados: a erradicac;ao da pobreza, a mudanc;a dos padr6es 
insustentaveis de produc;ao e consumo de recursos naturais." (SEIFFERT, 
2007, p.16/17) 

A Primeira Confer€mcia das Partes para a Convenc;ao sobre Mudanc;as 

Climaticas, foi realizada na cidade de Berlim, em 1995, onde resultou o Mandato de 

Berlim, que de acordo com Seiffert (2007, p.17) "convoca as nac;oes industrializadas 

para estabelecer objetivos mais especfficos para a reduc;ao das suas emiss6es". 
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Na realizac;ao da 6a Conferencia das Partes da Convenc;ao das Nac;oes 

Unidas sabre Mudanc;as Climaticas (COP6), realizada no Japao, em 1997, foi 

assinado o Protocolo de Kyoto, onde estabeleceu 38 paises industrializados para a 

reduc;ao de emissao de gases que contribuem para as mudanc;as climaticas. 

E as convenc;oes e discussoes internacionais a respeito do clima continuam 

ocorrendo, pois este e um tema muito atual, e de suma importfmcia para nao s6 para 

o desenvolvimento da atividade empresarial, mas a continuidade da vida humana, 

pois estamos tratando do nosso planeta, do nosso meio ambiente. 

Os efeitos dessas convenc;oes na vida civil e empresarial pode ser entendido 

a partir do que disciplina H. James Harrington e Alan Knight, em sua obra 

implementac;ao da ISO 14000: 

"Quando entenderam melhor os efeitos da gestao do meio ambiente, os 
agentes reguladores come9aram a pensar mais em termos de ecossistemas 
e ecorregioes. Um numero cada vez maior de organiza96es come9ou a 
considerar o ambiente de forma sistematica. Para integrar as questoes 
ambientais a um processo mais amplo de tomada de decisao, as empresas 
come9aram a trata-las como questoes de natureza estrategica" 
(HARRINGTON, 2001, p. 28) 

Os sistemas de gestao ambiental, hoje aplicados, sao norteados pelas 

regras contidas nas series ISO 14000, sendo considerado a sua implementac;ao e 

aperfeic;oamento na empresa. No que diz respeito ao sistema de qualidade as 

normas a serem observadas sao as da serie ISO 9000, como um requisito do mundo 

das exportac;oes, conforme leciona Luiz Antonio Abdalla de Moura, em sua obra 

Qualidade e gestao ambiental, e estas duas series utilizadas concomitantemente 

implicam na constituic;ao do sistema de gestao ambiental: 

"As empresas, principalmente aquelas que tem interesses em exporta9ao, 
praticamente estao 'obrigadas' a se adequarem as normas da serie ISO 
9000, por uma exigencia de mercado. A grande vantagem dessas normas, 
que se referem a implanta9ao, opera9ao e manuten9ao de um Sistema de 
Gerenciamento da Qualidade, e a de proporcionar uma qualidade constante 
ao produto, pela existencia de um sistema gerencial estabelecido e 
estruturado, que se preocupa com os procedimentos, treinamentos das 
pessoas, auditorias, registros, etc." (MOURA, 2008, p. 31) 

E complementa da seguinte maneira a interligac;ao entre essas duas series 

ISO e sues efeitos na gestao ambiental e de qualidade: 
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"As Normas ISO 9000 e ISO 14000 provocaram uma verdadeira revolw;ao 
na forma de atuac;ao dos sistemas da qualidade, em todo o mundo, 
padronizando formas de trabalho mais eficazes, alem de permitirem a 
mobilidade de profissionais entre areas industriais e de servic;os 
completamente diferentes, colaborando significativamente para a obtenc;ao 
de melhorias de desempenho nas areas de qualidade e ambiental das 
organizac;oes." (MOURA, 2008, p. 67) 

lmportante destacar tambem que o sistema de gestao ambiental, nao 

envolve somente as quest6es voltadas ao meio ambiente natural, mas tambem o 

meio ambiente artificial, que consiste naquele ambiente criado pelo homem, deste 

modo, e importante a observancia das series ISO 9000 e ISO 14000, na 

implementa<;ao do sistema de gestao ambiental. 

Ate este momento, houve uma apresenta<;ao da necessidade e origem da 

gestao ambiental, a partir do proximo t6pico serao expostos os objetivos e 

caracterlsticas do sistema de gestao ambiental, abordando mais a fundo as regras 

contidas nas Normas 14001. 

2.2 Pressupostos da Gestao Ambiental 

0 Sistema de Gestao Ambiental, sera demonstrado a partir deste momento, 

para tanto serao demonstradas suas caracterlsticas e seus fundamentos, bern como 

os resultados que se buscam com a implementa<;ao de tal Sistema de Gestao a 
atividade comercial. 

"Os termos administrac;ao ou gestao do meio ambiente, ou simplesmente 
gestao ambiental, serao aqui entendidos como diretrizes e as atividades 
administrativas e operacionais, tais como planejamento, direc;ao, controle, 
alocac;ao de recursos e outras realizadas com o objetivo de obter efeitos 
positivos sobre o meio ambiente, quer reduzindo ou eliminando os danos ou 
problemas causados pelas ac;oes humanas, quer evitando que eles surjam. 
As atividades que de um modo geral visam proteger o meio ambiente das 
consequencias das pr6prias ac;oes humanas podem ser observadas em 
tempos remotos, como as medidas proibindo serras hidraulicas na lnglaterra 
no seculo XVII e leis para proteger as florestas e as aguas em meados do 
seculo XVII na Franc;a, a fim de resolver as questoes da escassez de 
madeira( ... )" (BARBIERI, 2004, p. 25) 
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Portanto, o objeto de estudo diz respeito a administrac;ao sustentavel e 

equilibrada dos recursos que estao a disposic;ao para o desenvolvimento de 

qualquer atividade, e para maximizar esta utilizac;ao muitos adequam-se, ou melhor, 

desenvolvem seu Sistema de Gestao Ambiental. 

Os pressupostos da Gestao ambiental encontram-se intimamente ligados ao 

desenvolvimento sustavel, de acordo com os ensinamentos de Maria Elizabete 

Bernardini Seiffert sao os seguintes: Pressuposto Social, Pressupostos Econ6mico e 

Ecol6gico, Pressupostos Cultural, Pressuposto Geogratico, Pressuposto 

T ecnol6gico, e assim explicar: 

"Embora seja um conceito amplamente utilizado, nao existe uma (mica visao 
do que seja o desenvolvimento sustentavel. Para alguns, alcan9ar o 
desenvolvimento sustentavel e obter crescimento econ6mico continuo 
atraves de um manejo mais racional dos recursos naturais e da utiliza9ao de 
tecnologias mais eficientes e menos poluentes. Para outros, o 
desenvolvimento sustentavel e antes de tudo um projeto social e politico 
destinado a erradicar a pobreza, elevar a qualidade de vida e satisfazer as 
necessidades basicas da humanidade que oferece os princfpios e as 
orienta96es para o desenvolvimento harmonica da sociedade, considerando 
a apropria9ao e a transforma9ao sustentavel dos recursos ambientais." 
(SEIFFERT, 2007, p. 24) 

A partir da exposic;ao de Seiffert a respeito do desenvolvimento sustentavel e 
evidente a sua relac;ao com a Gestao Ambiental, pois uma e instrumento para o 

alcance do outro. Oeste modo, importante analisar-se os pressupostos aqui ja 

citados. 

Quanta ao pressuposto Social ele representac;ao a criac;ao de um sistema de 

igualdade de oportunidade, distribuic;ao de renda e entre outras caracteristicas, esta 

relacionado diretamente entre a populac;ao existente e os recursos disponiveis no 

ambiente, visando gerar uma relac;ao harmonica entre os recursos existentes e a 

atividade exercida nele, pela sociedade como um todo. 

"Significa a cria9ao de um processo de desenvolvimento sustentado par 
uma civiliza9ao com maier equidade na distribui9ao de renda, de modo a 
reduzir a distancia entre o padrao de vida dos abastados e o dos nao 
abastados ... 0 pressuposto social esta muito associ ado com a importancia 
da natureza de um contingente populacional compatrvel com a capacidade 
de carga dos ecossistemas, uma vez que isso significara maier 
uniformidade sabre como esses recursos sao disponibilizados entre os 
membros da popula9ao, tanto na gera9ao atual, como nas pr6ximas, 
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assegurando assim maior equilibria ecol6gico na utiliza9ao dos mesmos e 
garantindo sua sustentabilidade econ6mica." (SEIFFERT, 2007, p. 29/30) 

Portanto, a questao social e relevante para o desenvolvimento do sistema de 

gestao ambiental e, demonstrando a sua relevancia ao assunto expoe Jose Carlos 

Barbieri acerca da questao social e populacional: 

"Ha indfcios suficientes de que o crescimento da popula9ao em certas areas 
esta associado a miseria, uma vez que varias sociedades ricas chegam a 
apresentar taxas negativas de crescimento. A melhor forma para desarmar 
a bomba populacional e a erradica9ao da pobreza, o que certamente nao ira 
ocorrer apenas pelos mecanismos de livre mercado como defendem os 
Iibera is de todos os tempos... os problemas ambientais nao pod em ser 
resolvidos sem considerar o estado de conhecimento e os padr6es de 
desenvolvimento dos diferentes pafses e dentro destes, dos diferentes 
grupos sociais." (BARBIERI, 2004, p. 23) 

Demonstrada, assim, a importancia dos fatores sociais para o surgimento e 

desenvolvimento dos Sistemas de Gestao Ambiental, pois tal elemento e de extrema 

relevancia para o desenvolvimento de seus instrumentos; instrumentos este que 

serao abordados em momento posterior. 

Tem-se ainda o segundo Pressupostos do Desenvolvimento sustentavel, e 

que influencia diretamente na Gestao ambiental, este pressuposto e o Cultural, que 

tern por caracteristicas a implantac;ao de valores ambientais no processo 

educacional, e deste modo despertar o interesse para a questao, pregando o 

desenvolvimento junto a preservac;ao. 

Outro pressuposto de grande relevancia e o pressuposto Geogratico: 

"Esta voltado para a estrutura9ao de uma configura9ao rural-urbana mais 
equilibrada e melhor distribui9ao territorial dos assentamentos humanos e 
atividades econ6micas. Os aglomerados urbanos podem ser considerados 
como ilhas de entropia, em que ha alta concentra9ao de indivfduos gerada 
pelo processo de verticaliza9ao, cuja consequencia e a elevada produgao 
de aspectos ambientais (poluentes), em que espa9o ffsico implica na 
forma9ao de ilhas de calor, em virtude da elevada impermeabilizayao da 
superffcie do solo por edifica96es ... nas areas agrfcolas ocorre em virtude 
de um padrao de produ9ao agricola baseado em uso de variedades 
'melhoradas geneticamente' para produtividade, mas de modo geral 
extremamente exigentes em condi96es de solo... A forma como 
determinada sociedade utiliza os recursos naturais esta intrinsicamente 
associada as tecnologias por ela selecionadas as quais tambem devem ser 
consideradas essenciais para o alcance da sustentabilidade." (SEIFFERT, 
2007, p. 34/36) 
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Ou seja, a maneira como cada social em seu meio urbana e rural se 

desenvolvem tambem e relevante para o processo de desenvolvimento do sistema a 

ser aplicada a cada situac;ao, ou Iugar. 

Ainda, e nao menos importantes, existem os pressupostos Economico e 

Ecol6gico, que estao intimamente ligados, ao abordar-se a questao ambiental sob 

qualquer vertice e crucial a analise do conjunto, tendo sempre este dais 

pressupostos ligados, como se fossem urn s6, pais na sociedade atual urn s6 e 

possfvel de ser atingido (Economico)/protegido (Ecol6gico), como auxflio do outro. 

"0 pressuposto econ6mico somente sera alcan<;ado par uma aloca<;ao e 
gestao mais eficiente de recursos par um fluxo regular do investimento 
publico e privado. lsso implica em uma efetiva incorpora<;ao do valor do bem 
ambiental no processo produtivo, sendo, portanto, necessaria uma 
adequada forma<;ao de valora<;ao." (SEIFFERT, 2007, p. 34/36) 

0 pressuposto ecol6gico por sua vez: 

" ... o pressuposto ecol6gico aborda a necessidade do usa dos recursos para 
prop6sitos validos, como: limita<;ao do consumo de combustiveis f6sseis e 
outros recursos facilmente esgotaveis, redu<;ao do volume e de residuos e 
de polui<;ao, par meio da conserva<;ao e reciclagem de energia e recursos, 
autolimita<;ao do consumo material pelos paises ricos em todo o mundo, 
aumento da pesquisa de tecnologias limpas que utilizem de modo mais 
eficiente os recursos naturais, defini<;ao de regras para uma adequada 
prote<;ao ambiental." (SEIFFERT, 2007, p. 34/36) 

A relac;ao entre os pressupostos economicos e ecol6gicos e intima e 

representada de acordo com a cultura regiao, sempre buscando o equilibria entre os 

do is. 

Ja o pressuposto tecnol6gico visa "contribuir para a elevac;ao da 

insustentabilidade de determinada sociedade. Os processos produtivos tern sua 

sustentabilidade comprometida na medida em que sao escolhidas alternativas 

tecnol6gicas sem considerar sua adaptabilidade ao contexto em que irao ser 

implantadas" (SEIFFERT, 2007, p. 38). Portanto, deve ser muito bern analisada a 

questao tecnol6gica, pais sua atuac;ao pode ser tanto benefica quanta malefica ao 

meio, dependendo exclusivamente de maneira como sera implantada. 
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Em que pese os pressupostos ora apresentados serem adotados como 

pressupostos do desenvolvimento sustavel e inegavel sua relagao com a gestao 

ambiental, importante frisar tambem que, por mais que os pressupostos parecem 

fazer mengao a sociedade civil organizada, em termos regioes ou mundial, eles sao 

aplicadas aos sistemas desenvolvidos na esfera empresarial. 

2.3 Conceito e Objetivos da Gestao Ambiental 

A partir deste item serao abordados os conceitos de Gestao Ambiental e, 

posteriormente, seus instrumentos. Para tanto e necessaria recordar-se do conceito 

de meio ambiente, definido por Barbieri (2004, p. 02) como "tudo o que envolve ou 

cerca os seres vivos. A palavra ambiente vern do latim e o prefixo ambi da a ideia de 

'ao red or do algo' ou 'ambos os I ados'. 0 verbo Iatino ambia, ambire significa 'andar 

em volta ou em torno de algum coisa'.", pois este e na verdade o objeto do presente 

estudo. 

A gestao ambiente visa a protegao do meio e otimizagao dos recursos dele 

extraidos, tal funcionalidade e atingida atraves de instrumentos que foram 

desenvolvidos com um unico objetivo, proteger o meio ambiente. 

"Gestao ambiental nao e um conceito novo nem uma necessidade nova, 
mas alga que foi amadurecendo ao Iongo dos anos, a partir das 
contribuic;6es de varias areas de conhecimento, mas particularmente das 
engenharias, ciE'mcias biol6gicas, administrac;ao, geologia e geografia. 
Evoluiu, historicamente, das demandas associadas aos sistemas de 
saneamento basico, em virtude do crescimento das metr6poles, para um 
enfoque propriamente de gestao induzida pelas areas de conhecimento de 
engenharia de produc;ao e administrac;ao. lsso e um desdobramento de 
mudanc;as de paradigma no processo de controle ambiental que evoluiu da 
abordagem de fim-de-tudo ou sanitarista tipica nos estudos de engenharia 
sanitaria para a abordagem preventiva de engenharia ambiental, a qual 
envolve propriamente o processo de gestao ambiental nas esferas privada 
ou publica." (SEIFFERT, 2007, p. 46/47) 

Dentre as atribuigoes da Gestao Ambiental um de seus objetivos e a 

protegao do meio ambiente como fonte de recursos, o que significa dizer que 

procura o equilibria entre a exploragao dos recursos e sua capacidade de 

renovagao, principalmente, quanto aos recursos naturais. 
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"Os recursos naturais sao bens e servic;:os originais ou primarios dos quais 
todos os demais dependem ... Os recursos naturais sao tradicionalmente 
classificados em renovaveis (energia solar, ar, agua, plantas, animais, 
beleza cenica etc.) e nao renovaveis (areia, argila, minerios, carvao mineral, 
petr61eo etc.) ... assim, par recurso renovavel se entende aquele que pode 
ser obtido indefinidamente de uma mesma fonte, enquanto o nao renovavel 
possui uma quantidade finita, que em algum momenta ira se esgotar se for 
continuamente explorado." (BARBIERI, 2004, p. 08/09) 

Significa dizer que um dos objetivos da Gestao Ambiental e a utilizac;;ao 

correta dos recursos disponiveis no meio ambiente, sejam eles renovaveis ou nao 

renovaveis. A partir desta exposic;;ao verifica-se que se busca impedir a ocorrencia 

de problemas na explorac;;ao destes recursos. 

Os niveis de produc;;ao tambem sao objetos de estudo, vez que o deve haver 

um estudo quanta a relac;;ao capacidade de produc;;ao e oferta de recursos, o que 

representam um dos t6picos de maior relevancia, conforme aponta Jose Carlos 

Barbieri: 

"0 nfvel de produc;:ao que o meio ambiente pode sustentar tem gerado 
polemicas acirradas ha muito tempo. Os posicionamentos e as propostas 
relativas a essa questao variam dentro de um continuum que se estende do 
otimismo ao pessimismo extremados. A escassez de recursos sempre foi 
uma das maiores preocupac;:oes humanas, mas foi a partir da Revoluc;:ao 
Industrial que essa questao gerou uma das visoes mais pessimistas, 
principal mente a partir da obra de Malthus, Ensaio sabre a popular;ao ... " 
(BARBIERI, 2004, p. 16) 

Conforme bem demonstrado ac1ma a discussao acerca dos niveis de 

produc;;ao surgiu a muito tempo, juntamente com a explosao tecnol6gica, e continua 

intensa ate os dias atuais, e nao demonstra um posicionamento que agrade a todos, 

vista que influencia diretamente na oferta de recursos e, consequentemente, na vida 

social. 

Outra questao e a destinac;;ao de residuos, que muitas vezes acabam sendo 

descartados no meio ambiente sem qualquer cuidado, o que em termos gerais e 

representado pela poluic;;ao. 

0 ato de poluir tambem muito abordado pela gestao ambiental em todo o 

seu processo, vista que na maioria das vezes a destinac;;ao correta de residuos 

possibilita a sua reciclagem, outro tema de extrema importancia. 
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"No ambiente natural, as sabras de um organismo sao restos que, ao se 
decomporem, devolvem ao ambiente elementos qufmicos que serao 
absorvidos por outros seres vivos, de modo que nada se perde. 0 mesmo 
nao acontece com as sabras das atividades humanas, que serao 
denominadas aqui genericamente de polui<;ao. A polui<;ao e um dos 
aspectos mais visfveis dos problemas ambientais e a percep<;ao dos seus 
problemas se deu de forma gradativa ao Iongo do tempo, primeiro foi no 
nfvel local, nas proximidades das unidades geradoras de polui<;ao; depois 
descobriu-se que ela nao respeita fronteiras entre pafses e regioes; 
finalmente, verificou-se que certos problemas atingem propor<;oes 
planetarias." (BARBIERI, 2004, p. 20/21) 

Os poluentes, denominac;ao empregada a origem dos residuos que causam 

a degradac;ao ao meio ambiente, podem ser localizados em diversas atividades, e 

sao a principal preocupac;ao atual na questao ambiental, pois aiE§m de sua 

manifestac;ao ocorrer de diversas maneiras, muitas vezes poderia ser evitada, e 

assim, o dano nao teria ocorrido, pois se aos residuos produzidos pela atividade 

humana, tivessem efetuado a destinac;ao correta, muitos prejuizos ao meio ambiente 

seriam evitados. 

Os pontos aqui destacados representam o fim percorrido pelo sistema de 

gestao ambiental, ou seja, o combate ao uso indiscriminado dos recursos naturais, e 

a busca pela protec;ao e preservac;ao de referidos recursos, buscando uma harmonia 

entre o desenvolvimento industrial e tecnol6gico e o meio ambiente. 

"Contudo, para obter essa harmoniza<;ao, atraves da gestae ambiental, e 
necessaria lidar com situa<;oes extremamente complexas, envolvendo uma 
realidade problematica e cujas condi<;oes necessitam ser melhoradas. lsso 
envolve, na maioria das vezes, lidar com interventores ou agentes que 
apresentam interesses conflitantes em rela<;ao A forma de utiliza<;ao de um 
determinado bem ambiental. Em virtude disso, foi necessaria a cria<;ao ao 
Iongo dos anos de instrumentos de gestae ambiental de varias naturezas, 
como uma forma de mediar essa complexidade." (BARBIERI, 2004, p. 25) 

As ac;oes de gestao ambiental sao aplicadas nos mais diversos niveis, 

podendo ter atuac;ao em nivel, mundial, nacional ou regional, atuando em tres 

dimensoes, quais sejam: espacial, tematica e institucional, conforme explica Jose 

Carlos Barbieri: 

"Qualquer proposta de gestae ambiental inclui no mfnimo tres dimensoes, a 
saber: (1) a dimensao espacial que concerne a area na qual espera-se que 
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as ac;6es de gestao tenham eficacia; (2) a dimensao tematica que delimita 
as quest6es ambientais as quais as ac;6es se destinam; e (3) dimensao 
institucional relativa aos agentes que tomaram as iniciativas de gestao." 
(BARBIERI, 2004, p. 26/27) 

Portanto, cada agao de gestao varia de acordo com o local, a questao 

abordada e de acordo com as agentes que atuam na sua realizagao, buscando 

sempre a harmonia entre o agente e o meio. 

a gestao ambiental busca a conduc;ao harmoniosa dos processos 
dinamicos e interativos que ocorrem entre os diversos componentes do 
ambiente natural e antr6pico, determinados pelo padrao de 
desenvolvimento almejado pel a sociedade... para que ocorra um processo 
de gestao ambiental, e necessaria grande conhecimento das dinamicas que 
envolvem ambos os tipos de ecossistemas, porque processos humanos, 
que envolvem os aspectos sociais, econ6micos e culturais de dada regiao, 
estao em constante interac;ao com os processos naturais." (SEIFFERT, 
2007, p. 48) 

Atualmente, no que diz respeito a gestao ambiental, ha uma preocupagao 

em atribui-la tanto na esfera privada quanta na esfera publica, pais entendesse que 

a protegao do meio ambiente nao esta limitada a uma esfera au outra, nao sendo 

objeto de preocupagao somente de agoes publicas governamentais. 

"Nos ultimos anos, o conceito de gestao vem sendo utilizado para incluir, 
alem da gestao publica do meio ambiente, os programas de ac;ao 
desenvolvidos por empresas e instituic;6es privadas nao governamentais, de 
modo a administrar sua atividade dentro dos modernos principios de 
protec;ao do meio ambiente. Dessa forma, o conceito de gestao ambiental 
tem evoluido na direc;ao de uma perspectiva de gestao compartilhada entre 
os diferentes agentes envolvidos e articulados em seus diferentes papeis." 
(SEIFFERT, 2007, p. 48) 

Conforme ja mencionado, as niveis de produgao foram um dos fatores 

responsaveis pelas mudangas empregadas aos conceitos e abrangencia da gestao 

ambiental, vez que o seu aumento implicou no aumento nos problemas ambientais, 

o que fez com que a iniciativa privada tambem aderisse a um modelo de gestao 

ambiental. 

"As mudanc;as de paradigmas para a questao ambiental exigem 
transformac;6es de velhos habitos e formas de estruturas burocraticas por 
organizac;6es mais flexiveis e adaptaveis ao momenta real. Neste sentido: 
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tres fatores precisam ser considerados: criatividade, fortalecimento 
institucional, motivac;ao e formac;ao de pessoal para a gestao ambiental. 
Porque e fundamental, cada vez mais, que o gestor do meio ambiente se 
relacione bern com as tecnicas de administrac;ao: planejamento, 
organizac;ao, coordenac;ao e direc;ao. Estes fatores continuam sendo os 
pilares da democratizac;ao de fato, necessaries para unir capital e trabalho 
no objetivo comum da instituic;ao." (SEIFFERT, 2007, p. 50) 

Portanto, nota-se que o conceito de gestao ambiental sofre mudan<;as 

conforme a fase da discussao a respeito do meio ambiente, bern como os interesses 

dos envolvidos, sendo influenciado ainda, quando ao local de sua aplica<;ao, bern 

como pela motiva<;ao, enquanto que os objetivos permanecem, qual seja o maior 

deles, a harmonia entre a rela<;ao que o homem exerce sobre o meio ambiente, 

buscando sempre o progresso com a preserva<;ao dos recursos ambientais. 

2.4 lnstrumentos de Gestao Ambiental 

Os Sistemas de Gestao Ambiental (SGA) sao utilizados por muitas 

empresas, e tais SGA's necessitam ser atualizados constantemente, haja vista a 

epoca de sua implanta<;ao, bern como sua finalidade, sendo atualizados para 

atender aos interesses destas empresas, o que sera retratado a partir deste 

momenta e a maneira como estao sistemas sao, efetivamente, implantados, e isso 

ocorre por meio dos instrumentos utilizados. 

Tratar-se-a nesta pesquisa a respeito dos instrumentos bern como a sua 

influencia na empresa e no meio ambiente. 

A necessidade de implanta<;ao de urn SGA surgiu em decorrencia dos 

problemas ambientais que decorriam em virtude da atividade desenvolvida, ou seja, 

a degrada<;ao que a atividade humana exerce sobre o meio, tal preocupa<;ao surgiu 

ainda no perfodo da Revolu<;ao Industrial: 

"0 nfvel de degradac;ao ambiental a partir dessa epoca passou entao a 
assumir proporc;6es sem precedentes, o que gerou urn estado de alerta para 
que fossem criados mecanismos que mediassem os conflitos de interesses 
entre os varios agentes sociais na tentativa de reduzir os conflitos existentes 
e reduzir a degradac;ao ambiental. Surgiu, assim, a primeira gerac;ao de 
instrumentos de gestao ambiental, os do tipo de comando-e-controle, que 
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sao a estrutura basica de todas as politicas ambientais." (SEIFFERT, 2007, 
p. 67) 

Em decorrencia das preocupagoes com o meio ambiente surgidas desde a 

revolugao industrial, esta discussao, ou melhor, este estudo, acerca do 

desenvolvimento destes instrumentos, existe ate hoje, atualizando-se 

constantemente, aliado aos instrumentos de gestao ambiental, encontram-se os 

principios que norteiam a gestao ambiental, que se confundem com os principios do 

Direito Ambiental, conforme ensina Maria Elizabete Bernardini Seiffert: 

"Os pnnc1p1os norteadores dos instrumentos de gestao ambiental sao 
tambem baseados nos princfpios que regem o direito ambiental, que sao: 
princfpio do direito humano; principia do desenvolvimento sustentavel, 
princfpio democratico, princfpio da prevenc;ao (precauc;ao e cautela), 
princfpio do equilfbrio; e o princfpio do poluidor pagador." (SEIFFERT, 2007, 
p. 67) 

Os principios da gestao ambiental serao abordados posteriormente, no 

capitulo relativo a legislagao ambiental. 

Os instrumentos e gestao ambiental podem ser de diferente abrangencia 

(macro ou micro), e de esferas de atuagao diversas tambem, onde se tem a 

participagao da gestao publica de um lado, atuando com mediador de conflitos, com 

a criagao da legislagao ambiental aplicavel e sua fiscalizagao, e de outro lado da 

gestao particular de outro, onde atua sem a interferencia do poder publico, adotando 

as medidas que entende necessarias para erradicar o conflito: 

"Os instrumentos de gestao ambiental, alem de sua abrang€mcia (macro e 
micro), ou do objetivo do controle, podem tambem ser considerados quanta 
as esferas de atuac;ao envolvidas (publicas e privada), diretamente 
relacionados ao seu foco. lnstrumentos de esfera publica materializam-se 
em alternativas de comando e controle, relacionados a implantac;ao da 
gestao ambiental em nfveis municipal, regional, estatal ou uniao nacional. .. 
para a esfera privada sao instrumentos de auto controle, em que o papel do 
poder publico regulador de conflitos desaparece, isso porque a organizac;ao 
passa a atuar como seu proprio fiscal ambiental. .. " (SEIFFERT, 2007, p. 
93/94) 

Os instrumentos sao as medidas adotadas para que as concepgoes acerca 

do cuidado com o meio ambiente concretizem-se, muitas vezes sao representadas 
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pelas Leis criadas com tal intuito, sendo visivel em diversos niveis (Mundial, 

Nacional, Regional etc ... ). 

Os instrumentos sao utilizados tanto na esfera publica quanta privada, 

atende aos interesses coletivos e aos interesses das relac;oes econ6micas, 

respectivamente. 

A gestao ambiental publica utiliza-se dos instrumentos de politicas publicas 

ambientais com o intuito de minimizar os danos causados ao meio ambiente, ou 

evita-los, como bem demonstra Barbieri: 

"Gestao ambiental publica e a a9ao do poder publico conduzida segundo 
uma polftica publica ambiental. Entende-se politica publica ambiental o 
conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos de a9ao que o poder publico 
dispoe para produzir efeitos desejaveis sobre o meio ambiente. A 
participa9ao cada vez mais intensa dos Estados nacionais em questoes 
ambientais e diversas questoes fizeram surgir uma variedade de 
instrumentos de politicas publicas ambientais de que o poder publico pode 
se valer para evitar novos problemas ambientais, bem como para eliminar 
ou minimizar os existentes ... " (BARBIERI, 2004, p.71) 

Dentre os instrumentos utilizados existem os instrumentos de comando e 

controle, tambem denominados instrumentos de regulac;ao direta, tendo por objetivo 

alcanc;ar as ac;oes que degradam o meio ambiente. Sua representac;ao ocorre por 

meio do poder de polfcia do Estado, utilizando-se de proibic;oes, restric;oes e 

obrigac;oes aos envolvidos no processo de transformac;ao ou interferencia no meio 

ambiente, estes instrumentos surgem de acordo com a Politica Nacional de Protec;ao 

ao Meio Ambiente. 

Dentre os instrumentos de gestae ambiental encontram-se, tambem, os 

instrumentos fiscais, que sao medidas adotadas com o objetivo de influenciam na 

relac;ao entre as pessoas e as organizac;oes com o meio ambiente, podendo ser 

classificados de dais modos, fiscais ou de mercado: 

"Esses instrumentos podem ser de dois tipos: fiscais ou de mercado. Os 
primeiros, que se realizam mediante transferencias de recursos entre os 
agentes privados e o setor publico, podem ser tributos ou subsidios. Por 
subsidio entende-se qualquer tipo de renuncia ou transferencia de receita 
dos entes estatais em beneficia dos agentes privados, para que estes 
reduzam seus niveis de degrada9ao ambiental. .. " (BARBIERI, 2004, 
p.77/78) 
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Os instrumentos fiscais possuem duas caracterlsticas, pois surgem como 

estlmulo para que todas as agoes do interveniente no meio ambiente sejam dadas 

de acordo com as normas pre-estabelecidas, e assim, gerando a ele um beneficio, 

vez que nao ocorrendo nenhum prejulzo ao meio ambiente e se todas as suas agoes 

forem de acordo com os criterios determinados, sera retribuldo atraves de incentivos 

ficais, que refletem diretamente nos tributos, podendo acarretar, ate mesmo, a 

isengao de seu pagamento. 

Esta caracterlstica dos instrumentos fiscais e muito utilizada pelos agentes, 

pois alem de nao causar prejuizos ao meio ambiente, ainda sao beneficiados, 

atraves de redugao ou isengao ao pagamento de impostos 1. 

Outra caracterlstica dos instrumentos fiscais e o dever do agente poluidor 

ressarcir ou reparar o dano causado ao meio ambiente, medida esta empregada 

somente ap6s se constatar a ocorrencia do dano, significa dizer que aquele que 

causar dano, devera, necessariamente, repara-lo, sendo esta medida baseada no 

principio do Direito Ambiental e, tambem da Gestao Ambiental: 

"0 princfpio do poluidor-pagador impoe ao Estado o dever de estabelecer 
um tributo ao agente poluidor, usuario ou nao de algum servi<;o publico a 
tratar a poluic;ao. Este e o Princfpio n° 16 da Declarac;ao do Rio de Janeiro 
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento- ECO 92." (BARBIERI, 2004, p. 
79/80) 

Cumpre ainda tratar a respeito dos instrumentos publicos d e mercado, sua 

ocorrencia se da por meio de transagoes efetuadas entre os agentes privados nos 

mercados regulados pelo governo, um exemplo e o caso das permissoes de 

emissoes transferlveis. 

Para finalizar esta exposigao a respeito dos instrumentos publicos 

ambientais, frisa-se o posicionamento de Barbieri sobre as criticas a que estao 

sujeitos tais instrumentos: 

1 Ha, em outros pafses, aqui no Brasil ainda e muito pouco aplicado, a questao do impasto 
ambiental, ou ecotaxas, onde o contribuinte ap6s preencher determinado requisite de protec;ao ao 
meio ambiente, podera ser beneficiado com a reduc;ao do tributo. Um exemplo, no ambito nacional e 
regional e o Municipio de Curitiba, Estado do Parana, onde o contribuinte que possui em sua 
residemcia uma arvore de araucaria, que e a arvore sfmbolo do Estado do Parana, desde que 
atendidos os requisites de diametro da planta, podera ter uma reduc;ao no valor que ira recolher a 
titulo de IPTU- Impasto Predial e Territorial Urbano. 
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"Gada tipo de instrumento tem suas vantagens, seus defensores e 
detratores. Os econ6micos tem sido apontados como mais aptos para 
induzir um comportamento mais dinamico par parte dos agentes privados, 
comparativamente aos de comando e controle. E comum ouvir sabre estes 
ultimos que eles tendem a gerar uma atitude acomodada na medida que as 
exigencias do poder publico sao atendidas. os instrumentos de comando e 
controle tambem sao criticados pelo peso que eles representam para o 
Estado, uma vez que sua eficacia depende de um aparato institucional 
dispendioso. Outras crfticas a esse tipo de instrumento decorrem das 
propostas de desregulamentagao e enxugamento do estado." (BARBIERI, 
2004, p.83) 

No que concerne aos instrumentos privados de gestao ambiental identificam

se os acordos voluntarios, que sao firmados pelas organizac;oes privadas, onde se 

comprometem a realizar determinada conduta, visando melhorar o desempenho 

ambiental. De acordo com Barbieri sao divididos em quatro categorias: programas 

publicos voluntarios, acordos negociados, comprometimentos unilaterais e acordos 

privados. 

"Entende-se par gestao ambiental empresarial as diferentes atividades 
administrativas e operacionais realizadas pela empresa para abordar 
problemas ambientais decorrentes da sua atuagao ou para evitar que eles 
ocorram no futuro. Sistema e um conjunto de partes inter-relacionadas e 
sistema de gestao ambiental e um conjunto de atividades administrativas e 
operacionais inter-relacionadas para abordar problemas ambientais atuais 
ou para evitar seu surgimento." (BARBIERI, 2004, p.137) 

Existem ainda os acordos voluntarios publicos, que sao firmados entre o 

governo, em qualquer esfera da federac;ao, e o agente privado, visando implementar 

medidas de comando e controle ou auxilio ao governo em alguma questao 

ambiental, podendo ser de adesao e negociados. 

0 terceiro instrumento a ser destacado com relac;ao a iniciativa privada, 

representa o mais significativo nas mudanc;as obtidas ao Iongo dos anos de estudo 

acerca do meio ambiente, pois se encontram presente na maioria das entidades, 

que vern a ser os acordos voluntarios de iniciativa empresarial, significa dizer uma 

auto-regulamentac;ao pela propria empresa, dividem-se em iniciativas unilaterais e 

comprometimentos bilaterais. 

Oeste modo, importante frisar que os instrumentos de gestao ambiental sao 

ferramentas que almejam auxiliar no processo de planejamento e operacionalizac;ao 

da gestao ambiental. 



27 

A utilizagao destes instrumentos pela inciativa privada representa, em muitas 

negociag6es, requisito para que determinados contratos os acordos sejam 

efetivados, isso s6 demonstra e ratifica a mudanga ocorria na iniciativa privada a 

respeito da questao ambiental. Atualmente, ah§m dos fatores econ6micos, os 

ambientais tambem tern grande relevancia. 

A enfase com que a questao dos instrumentos de gestao ambiental vern 

sendo abordada pelas empresas representa a melhor maneira de guiar-se na busca 

por resultados positivos, conciliando-os com a preservagao do meio ambiente. 
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3 LEGISLACAO 

Neste capitulo sera abordada a legislagao aplicavel a questao ambiental de 

modo geral, realizando-se uma analise a nlvel mundial, e posteriormente, no ambito 

nacional. 

3.1 A Protegao Ambiental no Ambito Mundial 

Conforme ja destacado nesta pesquisa a protegao do meio ambiente nao 

algo exclusivo de nosso pals, mas sim uma preocupagao global, a fim de demonstrar 

a evolugao da preocupagao mundial com o meio ambiente, a partir deste momenta 

sera realizada uma analise de sua evolugao temporal e quais as principais 

Conveng6es e Tratados lnternacionais relativos a materia. 

Destaca-se que o meio ambiente e urn bern jurldico, significa dizer que 

possui relevancia para o ordenamento jurldico de qualquer nagao, por conta desta 

relevancia surgiram as conveng6es internacionais a respeito deste bern. 

0 primeiro destaque internacional a respeito desta materia diz respeito a 
Convengao de Estocolmo, realizada na Suecia, em 16 de junho de 1972, pelas 

Nag6es Unidas. 0 comentario de Marflia Mundim extraldo do texto Mudangas 

Climaticas, descreve a importancia significativa que representa tal instrumento: 

"A Conferencia Mundial sabre o Meio Ambiente Humano, realizada pelas 
Na<;:6es Unidas em Estocolmo, em 1972, foi um marco importante para as 
discussoes sabre desenvolvimento e meio ambiente e infcio da busca de 
elementos de mitiga<;:ao dos efeitos das mudan<;:as climaticas. ( ... ) estipulava 
a<;:6es para que as na<;:6es estabelecessem pianos que resolvessem os 
conflitos entre as 6ticas e praticas de preserva<;:ao ambiental e do 
desenvolvimento. A Conferencia garantia, de toda maneira, a soberania das 
na<;:6es, ou seja, a liberdade de se desenvolverem explorando seus 
recursos naturais. Muitos destes princfpios transformaram-se, ao Iongo das 
decadas seguintes, em elementos e metas de negocia<;:ao. 2 

Representa o inlcio de uma nova perspectiva com relagao a protegao 

ambiental, a partir desta Convengao surgiram alguns princfpios que tratam do meio 

ambiente, como bern jurldico relevante e que deve ser preservado, dentre os quais 

se deve frisar o contido em seu princfpio da preservagao, que se transcreve: 
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Princfpio 2- Os recursos naturais da Terra, inclufdos oar, a agua, o solo, a 
flora e a fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas 
naturais, devem ser preservados em beneficia das gerac;oes atuais e 
futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou administrac;ao adequada. 

Tal principia e o de maior relevancia em materia ambiental, visto que o 

principia da preservagao do meio ambiente relaciona-se diretamente com a 

preservagao e a protegao da qualidade do meio ambiente, e tern como 

consequencia a imposigao de que todos, Estado e Sociedade, devem preservar o 

meio ambiente. 

Seguindo com a linha temporal acerca das Conveng6es lnternacionais de 

relevancia para a protegao ambiental, tem-se a Segunda Convengao das Nag6es 

Unidas, firmada na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 3 e 14 de 1992, 

conhecida como EC0-92. 

Acerca da relevancia da EC0-92 para a protegao do meio ambiente 

importante frisar os ensinamentos de Paulo Sirvinskas: 

"Nao se deve olvidar ainda a escolha do Brasil para sediar a Conferencia 
das Nac;oes Unidas sabre Meio Ambiente e desenvolvimento no rio de 
Janeiro, entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, onde, alem de reafirmar a 
Declarac;ao das Nac;oes Unidas sabre o Meio Ambiente Humano, realizada 
em Estocolmo, Suecia, no dia 16 de junho de 1972, procurou-se avanc;ar a 
partir dessa Conferencia. Compareceram representantes de quase todos os 
pafses do mundo, os quais aprovaram e firmaram vinte e sete principios na 
Conferencia Rio/92." (SIRVINSKAS, 2008, p. 26) 

Esta Convengao, a EC0-92, e muito importante para o ordenamento jurldico 

brasileiro, pois norteia as ag6es implantadas pelo legislador acerca da materia, 

sendo indiscutlvel sua relevancia, nao s6 no ambito internacional, como tambem no 

ambito nacional. 

lmportante frisar que estas nao foram as (micas Conveng6es realizadas a 

nivel mundial para tratar a respeito da protegao do meio ambiente, entretanto, para a 

finalidade desta pesquisa esta duas Conveng6es sao as que representam maior 

relevancia para o tema ora discutido. 

2 MUNDIM, Marflia. Estocolmo 1972: comec;am as negocJac;oes. Mudanc;ras Climaticas. 
Disponivel em: <http://www.mudancasclimaticas.andi.orq.br/node/90> acesso em: 01 nov. 2010. 
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3.2 A Prote9ao Ambiental no Ambito Nacional 

No ambito nacional, destaca-se a legisla9ao nacional, tanto na esfera 

constitucional, que e a Lei maior do nosso ordenamento, quanta na 

infraconstitucional, que consiste nas demais leis, sendo a legisla9ao nacional mais 

proativa em rela9ao ao bern juridico em analise, isso porque se preocupou em 

atender aos anseios constitucionais, com a elabora9ao de um amplo aparato de 

prote9ao e preserva9ao do meio ambiente. 

A principia vale destacar a lei n° 6.938/81, a primeira lei nacional a tratar da 

materia ambiental amplamente, onde dispoe acerca da Politica Nacional de Meio 

Ambiente. Este Lei define o que e o meio ambiente para o meio juridico, para tanto 

basta uma analise de seu artigo 3°: 

Art. 3° - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se par: 
I - meio ambiente, 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; 

Esta e a defini9ao legal de meio ambiente, tal conceito demonstra-se 
relevante nesta fase do estudo. 

Com a Lei n° 6.938/81 houve um grande avan9o na prote9ao ambiental em 

nosso pais, sendo este, definitivamente, um dos principais motives que fizeram com 

que a realiza9ao da EC0-92 ocorresse aqui, haja vista o grande empenho na causa. 

Posteriormente, mais especificamente em 1988 com a promulga9ao da 

Constitui9ao Federal, obteve-se a consagra9ao do meio ambiente como bern juridico 

tutelado. 

Salienta-se a importancia da Constitui9ao Federal de 1988, atual 

constitui9ao do Brasil, quando trata do Direito Ambiental, pois diferentemente das 

constitui96es anteriores, ela da uma maior enfase para a questao, dedica um 

capitulo inteiro a preserva9ao do meio ambiente, tratando-o como bern juridico a ser 

tutelado pelo Estado e pela sociedade. 

0 meio ambiente era vista, antes da promulga9ao da Constitui9ao de 1988, 

apenas como fonte de recursos econ6micos, nao era tratado com bern difuso e sem 
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necessidade de atengao no que diz respeito a sua manutengao. Nesse sentido 

expoe Edis MilarE3: 

"As constituigoes que precederam a de 1988 jamais se preocuparam com a 
protegao do ambiente de forma especifica e global. Nelas, nem mesmo uma 
vez foi empregada a expressao meio ambiente, dando a revelar total 
inadvertencia ou, ate, despreocupagao com o proprio especo em que 
vivemos." (MILARE, 2007, p. 145) 

Ed is Milan§ (2007, 141) atribui a Constituigao a responsabilidade e definigao 

do bern jurfdico a ser tutelado, quando diz que "cabe a Constituigao, como lei 

fundamental, tragar o conteudo e os limites da ordem juridica. E por isso que, direta 

ou indiretamente, vamos localizar na norma constitucional os fundamentos da 

provocagao de meio ambiente.". 

Assim, a Constituigao de 1988 dedicou um capitulo ao Meio Ambiente, este 

representado pelo artigo 225, cujo caput assim dispoe: 

Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso 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 geragoes. 

A partir da leitura deste artigo e possivel constatar que nao s6 o bern a ser 

tutelado foi definido, como tambem aquele que deve efetivamente protege-lo; como 

nao poderia ser diferente, alem de qualquer cidadao, determina seja o Estado 

aquele que deve zelar pela sua manutengao. 

Devendo o Estado zelar pelo meio ambiente pelo fato de que este e um bern 

difuso, ou seja, o que compete dizer que ele nao integra nem a esfera dos bens 

publicos nem dos privados encontra-se em paralelo com esta classificagao, nao 

sendo um bern do Estado, mas sim um bern para as presentes e futuras geragoes, 

indo alem de qualquer interesse. 

0 meio ambiente e considerado um bern difuso, ou tambem transindividual, 

pois possui titularidade indeterminada e um bern indivisivel, sendo assim, de acordo 

com a Constituigao e um bern de uso comum, podendo ser desfrutado por qualquer 

pessoa desde que dentro dos limites da legalidade. 
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A Constituigao Federal permitiu o desenvolvimento de mecanismos de 

protegao e de punigao aos agressores do Meio Ambiente. Assim informa o §3°, do 

artigo 225 que sera objeto de analise deste trabalho, quando tratar do Principia do 

Poluidor Pagador. 

Ah§m do mais, ante a definigao do artigo 225, da Constituigao Federal, 

destaca-se o que expoe Jose Afonso da Silva, ao realizar uma analise detida do 

conteudo constitucional acerca do meio ambiente. 

"A primeira referencia expressa ao meio ambiente ou a recursos ambientais 
na Constituic;ao vern logo no artigo 5°, LXXIII, que confere legitimac;ao a 
qualquer cidadao para propor ac;ao popular que vise a anular ato lesivo ao 
meio ambiente e ao patrimonio hist6rico e cultural." (SILVA, 1998, p. 47) 

Desta forma, e possivel verificar a preocupagao da Constituigao Federal no 

que diz respeito ao meio ambiente, nao s6 tornando-o urn bern essencial para a 

exist€mcia da sociedade, mas como tambem determinando atribuigoes e 

instrumentos capazes de protege-lo. 

Houve uma mudanga na postura do legislador, quanta ao tratamento 

atribuido ao meio ambiente, e isso, consequentemente, acarretou mudangas 

significativas no ordenamento no que diz respeito a manutengao do meio ambiente, 

principalmente no que diz respeito ao Estado. 

A partir do contido na Constituigao o Estado passou a atuar como fiscal do 

meio ambiente, sendo esta a fundamentagao legal para o desenvolvimento dos 

instrumentos publicos de protegao ambiental, conforme ja destacados no capitulo 

anterior. 

Dito isto, e restando clara a importancia do meio ambiente para o 

ordenamento juridico serao abordados nos pr6ximos itens os princlpios do Direito 

Ambiental, que sao os mesmo princlpios da gestao ambiental. 

3.3 Principios do direito ambiental e da gestao ambiental 

0 Direito ambiental, assim como qualquer ciencia possui seus pr6prios 

princlpios, sendo que tais princlpios sao os mesmos existentes na area de gestao 

ambiental, entretanto, antes de adentrar-se na definigao de cada principia faz-se 

necessaria a exposigao do que vern a ser urn principia, ou seja, e preciso conceituar, 
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ou melhor, definir o conceito de principia. Os Principios integram o sistema com o 

meio social, atuam internamente direcionando as normas, os principios sao normas 

que direcionam a aplicagao da legislagao. 

Noemia Fontanela expoe a importancia dos principios: 

"Nesse contexto, cabe a indagac;ao: qual o papel exercido pelos princfpios 
nessa noc;ao de sistematizac;ao do Direito? Os principios, conforme ja 
explicitado anteriormente, sao normas abstratas representadoras das 
escolhas fundamentais da ordem normativa. Desse modo, os principios 
apresentam-se justamente como o nucleo central da sistematica fechada; 
em outros termos, funcionam como elementos unificadores, isto e, 
coordenam as demais normas componentes do sistema normativo." 
(CORDEIRO, 2007, p. 139) 

Nao haveria como tratar de normas ambientais sem adentrar-se a questao 

da aplicagao e concretizagao dos principios, vez que sao norteadores da aplicagao 

das normas, e ainda, definem a maneira como devera ser tratado o meio ambiente. 

No Direito Ambiental, assim como nos demais ramos, os principios tern o 

condao de reger situagoes e normas jurfdicas, inclusive as que disciplinam a 

responsabilizagao por danos ambientais, aplicando-se nao s6 aos particulares, mas 

ao Estado tambem, sendo que este raciocinio aplica-se tambem a gestae ambiental. 

Para a definigao de principios, faz-se mengao aos ensinamentos de Paulo 

Affonso Leme Machado. 

"'Principia' e, aqui, utilizado como alicerce ou fundamento do Direito. Como 
ensina Gomes Canotilho, 'os principios sao normas juridicas impositivas de 
uma optimizac;ao, compativeis com varios graus de concretizac;ao, 
consoante os condicionalismos facticos e juridicos. Permitem o 
balanceamento de valores e interesses (nao obedecem, como as regras, a 
16gica do tudo ou nada), consoante o seu peso e ponderac;ao de outros 
principios eventualmente conflitantes'." (CANOTILHO, 2008, p.57) 

Dentre os muitos principios que a gestae ambiental e compoem tambem o 

rol de principia do direito ambiental, serao abordados os seguintes princfpios: 

Principia do Direito Humane, Princfpio Democratico, Principia da Prevengao, 

Principia da Precaugao, Princfpio do Equilibria e Principia do Poluidor Pagador, 

conforme exposigao a seguir. 
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3.3.1 Principia do Direito Humane 

De acordo com Luis Paulo Sirvinskas (2008, p. 34) o Principia do Direito 

Humane, e o primeiro principia da Declarac;ao de Estocolmo, sendo definido nesta 

Convenc;ao da seguinte maneira: 

"Os seres humanos constituem o centro das preocupa<;oes relacionadas 
com o desenvolvimento sustentavel. Tem direito a uma vida saudavel e 
produtiva em harmonia com o meio ambiente." 

Significa dizer que todas as ac;oes voltadas a protec;ao do meio ambiente, 

devem necessariamente beneficiar os seres humanos. Tal principia encontra-se 

representado no sistema normative nacional nos artigos 5°, 6° e 225 da Constituic;ao 

Federal e no artigo 2° da Lei n° 6.938/81. 

3.3.2 Principia do Desenvolvimento Sustentavel 

A motivac;ao de referido principia consiste na buscar de conciliar a protec;ao 

do meio ambiente com o desenvolvimento economico de maneira sustentavel, a tim 

de proporcionar uma qualidade de vida melhor ao homem, com a utilizac;ao racional 

dos recursos naturais nao renovaveis, e tambem conhecido como meio ambiente 

ecologicamente equilibrado ou ecodesenvolvimento (SIRVINSKAS, 2008, p. 34). 

Encontra-se representado nas Leis nacionais atraves do artigo 170, incise VI 

e artigo 225, ambos da Constituic;ao Federal. 

3.3.3 Principia Democratico 

Este principia assegura que todo cidadao tenha a possibilidade de participar 

de politicas publicas relativas ao meio ambiente. 
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A participagao pode ocorrer em tres esferas distintas: Legislativa, 

Administrativa e processual, a fundamentagao legal para tal participagao encontra-se 

dispersas em nosso sistema jurfdico. 

3.3.4 Principia do Equilibria 

Principia que busca a aplicagao da medida que implique mais resultados 

positivos, nas palavras de Luiz Paulo Sirvinskas (2008, p. 35) este e o principia pelo 

qual devem ser pesadas as implicagoes de uma intervengao no meio ambiente, 

buscando-se adotar a solugao que melhor concilie um resultado globalmente 

positivo. 

3.3.5 Principia do Limite 

A fundamentagao legal de referido principia encontra-se no artigo 225, 

paragrafo 1°, inciso V da Constituigao Federal. 

Consiste em atribuir a Administragao o dever de fixar parametros de 

poluigao, seja esta de qualquer forma conhecida, devendo, para tanto, levar em 

conta a protegao a vida e a protegao do meio ambiente. 

3.3.6 Principia da Prevengao 

Este principia busca evitar a consumagao de danos ao meio ambiente, como 

o proprio nome ja diz, busca a prevengao de algum dano, podendo ser identificado 

no Principia 8 da Declaragao do Rio de Janeiro/EC0-92, sendo esta a sua definigao: 

"Para alcanc;ar o desenvolvimento sustentavel e uma melhor qualidade de 
vida para todas as pessoas, os Estados devem reduzir e eliminar os 
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sistemas de produgao e consume nao-sustentados e fomentar politicas 
demograticas apropriadas. "3 

Da enfase a necessidade de se prevenir e evitar agoes que venham a ser 

prejudiciais ao meio ambiente, e consequentemente a propria humanidade, de 

acordo com este princfpio nao deve haver nenhuma agao sem previa avaliagao de 

suas consequencias no meio. 

Traz a atribuigao de o Estado criar mecanismos eficazes para verificar quais 

as consequencias que determinadas atividades venham a causar ao meio ambiente, 

a partir dos dados obtidos com esta avaliagao previa, devera entao adotar-se os 

mecanismos necessaries para que o dano ou impacto negative nao ocorra. 

No ordenamento jurfdico brasileiro este princfpio pode ser localizado no 

artigo 2° da Lei n° 6.938/81, disposto da seguinte maneira: 

Art. 2°. A Polftica Nacional do Meio Ambiente tern por objetivo a 
preservagao, melhoria e recuperagao da qualidade ambiental propicia a 
vida, visando assegurar, no Pais, condig6es ao desenvolvimento 
socioecon6mico, aos interesses da seguranga nacional e a protegao da 
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes principios: 

I - agao governamental na manutengao do equilibria ecol6gico, 
considerando o meio ambiente como um patrim6nio publico a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o usa coletivo; 

II- racionalizagao do usa do solo, do subsolo, da agua e do ar; 
Ill - planejamento e fiscalizagao do usa dos recursos ambientais; 
IV - protegao dos ecossistemas, com a preservagao de areas 

representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras; 
VI - incentives ao estudo e a pesquisa de tecnologias orientadas para o 

uso racional e a protegao dos recursos ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII- recuperagao de areas degradadas; 
IX - protegao de areas ameagadas de degradagao; 
X - educagao ambiental a todos os niveis do ensino, inclusive a 

educagao da comunidade, objetivando capacita-la para participagao ativa na 
defesa do meio ambiente. 

Concretiza-se atraves da elaboragao da exigencia da Administragao Publica, 

de que seja elaborado urn Estudo Previo de lmpacto Ambiental para que entao seja 

realizada a intervengao no meio ambiente, sem este estudo nao e possfvel a 

concretizagao de qualquer intervengao, e urn princfpio basilar da Administragao 

Publica. 

3 Principia 8 da Segunda Convengaos das Nag6es Unidas sabre Meio Ambiente Humane, 
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Sua origem e decorrente das diversas Convengoes, como as citadas 

anteriormente (Estocolmo, 1972 e EC0/92), realizadas com o intuito da protegao do 

meio ambiente, fazendo-se como essencial para o bem estar social. 

"Essas Conven<;:oes apontam para a necessidade de prever, prevenir e 
evitar na origem as transforma<;:oes prejudiciais a saude humana e ao meio 
ambiente ... 0 Dire ito Positivo internacional e nacional ira traduzindo, em 
cada epoca, atraves de procedimentos especfficos, a dimensao do cuidado 
que se tem com o presente e o futuro de toda forma de vida do planeta." 
(MACHADO, 2008, p. 88) 

Esse princlpio atua conjuntamente com a legislagao ambiental, agindo de 

maneira direta sobre as medidas preventivas de protegao a serem adotadas. 

3.3.7 Prindpio da Precaugao 

0 objetivo principal deste prindpio e a preservagao sustentavel, atua em 

conjunto com os demais prindpios para que este objetivo seja alcangado, dito isto, 

frisa-se que os prindpios nao atuam de maneira isoladas, eles atuam unidos, pois 

formam um sistema concatenado de agoes voltadas a preservagao ambiental. 

0 jurista Paulo Affonso Leme Machado (2008, p. 75) define o prindpio da 

precaugao, alega que "consiste em dizer que nao somente somos responsaveis 

sobre o que n6s sabemos, sobre o que n6s deverlamos saber, mas, tambem, sobre 

o que n6s deverlamos duvidar.". 

0 prindpio da prevengao, assim como o da precaugao foi introduzido no 

ordenamento nacional com a lei n° 6.938/81, devendo a prevengao ser obrigat6ria 

em situagoes onde e posslvel identificar com anteced€mcia eventual dano ambiental, 

o que significa dizer que, quando houver incerteza cientifica capaz de prever todos 

os danos posslveis, o melhor sera evitar a agao, para que assim o meio ambiente 

seja poupado. 

E oriundo do prindpio 15 da 2a Convengao das Nogoes Unidas Sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento- EC0-92: 

realizada na Cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 3 a 14 de junho de 1992. 
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"Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados deverao aplicar 
amplamente o criteria de precau9ao conforme suas capacidades. Quando 
houver perigo de dano grave ou irreverslvel, a falta de certeza Cientlfica 
absoluta nao devera ser utilizada como razao para que seja adiada a 
ado9ao de medidas eficazes em fun9ao dos custos para impedir a 
degrada9ao ambiental."4 

Visa a manuten<;ao de condi<;6es suficientes para que a interferE'mcia 

causada em determinado meio ambiente provoque o menor impacto possivel, busca 

a altera<;ao minima, de modo que ao Iongo do desenvolvimento das atividades seja 

possivel a manuten<;ao das condi<;6es iniciais. 

Acerca da sua implementa<;ao destaca-se o que exp6e Paulo Affonso Leme 

Machado: 

"A implementayao do pnnctpto da precau9ao nao tern por finalidade 
imobilizar as atividades humanas. Nao se trata da precauyao que tudo 
impede ou que em tudo ve catastrofes ou males. 0 principia da precau9ao 
visa a durabilidade da sadia qualidade de vida das gera96es humanas e a 
continuidade da natureza existente no planeta." (MACHADO, 2008, p. 66) 

Oeste modo, resta clara que o principia da precau<;ao visa o 

desenvolvimento sustentavel, buscando, sempre que possivel, a menor interferencia 

possivel no meio ambiente. 

3.3.8 Principia do Poluidor Pagador 

Este principia e oriundo, tambem, da 2a Conferencia das Na<;6es Unidas 

sabre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, busca que o Estado atue no 

desenvolvimento de instrumentos capazes de imputar ao causador de eventual dano 

ambiental o dever de repara-lo, arcando com todas as despesas oriundas deste 

evento. E representado pelo principia 16 da EC0-92: 

4 Principia 15 da Segunda Convenvao das Na96es Unidas sobre Meio Ambiente Humano, 
realizada na Cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 3 a 14 de junho de 1992. 
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"As autoridades nacionais deveriam procurar fomentar a internalizac;ao dos 
custos ambientais e o usa de instrumentos econ6micos, tendo em conta o 
criteria de que o causador da contaminac;ao deveria, par principia, arcar 
com os seus respectivos custos de reabilitac;ao, considerando o interesse 
publico, e sem distorcer o comercio e as invers6es internacionais."5 

Trata-se do repasse da responsabilidade a quem agir contra a lei, devendo 

arcar com os custos da reparac;ao, busca-se desonerar a sociedade de arcar com 

tais despesas. 

Tal situac;ao deve ser vista com cuidado, pois o fato da existencia do dever 

de arcar com os prejufzos decorrentes de danos ambientais, nao autoriza, ou da o 

direito de poluir, pois e uma punic;ao, e nao urn beneffcio. 

Sendo definida a ac;ao da seguinte maneira por Luiz Paulo Sirvinskas: 

"Ve-se, pais, que o poluidor devera arcar com o prejuizo causado ao meio 
ambiente da forma mais ampla passive!. lmpera, em nosso sistema, a 
responsabilidade objetiva, ou seja, basta a comprovac;ao do dana ao meio 
ambiente, a autoria e o nexo causal, independentemente da existencia da 
culpa." (SIRVINSKAS, 2008, p. 59) 

Seu fundamento legal encontra-se no paragrafo 3° do artigo 225 da 

Constituic;ao Federal: 

Artigo 225 
( ... ) 
§ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou jurldicas, a sanc;oes penais e 
administrativas, independentemente da obrigac;ao de reparar os danos 
causados. 
( ... ) 

0 comando constitucional e claro em atribuir ao poluidor o dever de arcar 

com as consequencias de seus atos, nas diversas esferas punitivas existentes, seja 

administrativa, cfvel ou penal. Este e urn dos princfpios norteadores das ac;;oes de 

gestao ambiental. 

5 Principia 16 da Segunda Convenc;ao das Nac;oes Unidas sabre Meio Ambiente Humano, 
realizada na Cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 3 a 14 de junho de 1992. 
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3.4. 6rgaos Ambientais e a Politica Nacional de Meio Ambiente 

Conforme ja demonstrado anteriormente, no Brasil existe a Politica Nacional 

de Meio Ambiente, representada pela Lei n° 6.938/81, onde resta definido que os 

responsaveis pela manutenc;ao do meio ambiente sao o Estado e a Sociedade 

conforme bern destaca Edis Milare: 

"Pelo preceito constitucional, os atores responsavets pela qualidade 
ambiental no Brasil, como ja se tem inculcado, sao o Poder Publico e a 
sociedade. Ambos sao entes coletivos que atuam um na grande esfera 
publica e oficial do Estado, outro na esfera menor dos interesses 
particulares, e que devem estar sincronizados com o bem comum. Oaf se 
conclui, com obviedade, que a gestao ambiental e compartilhada pelo Poder 
Publico e pelas organizac;oes da sociedade civil." (MILARE, 2007, p. 286) 

Portanto, o Estado e o responsavel pela protec;ao do meio ambiente na 

esfera administrativa, devendo, para tanto, desenvolver politicas de preservac;ao 

ambiental, bern como fiscalizac;ao eficaz, a fim de que os danos causados ao meio 

ambiente, bern como as intervenc;oes possam ser evitadas e previamente 

analisadas. 

Esta atribuic;ao e constitucional, significa dizer que e da propria essencia do 

Estado, nao podendo este desincumbir-se de tal atribuic;ao, da mesmo forma esta 

obrigado qualquer membra da sociedade na busca pela preservac;ao e protec;ao do 

meio ambiente. 

Sendo assim, de acordo como que dispoe a Constituic;ao Federal e a Lei de 

Politica Nacional de Meio Ambiente, o Estado criou 6rgaos que realizam a 

fiscalizac;ao das atividades exercidas pela sociedade no meio ambiente, tais 6rgaos 

encontram-se tanto na esfera federal, quanta estadual e municipal. 

A Lei de Polltica Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), possibilita a 

identificac;ao das medidas adotadas pelo Estado para que seja possivel a 

concretizac;ao dos anseios de protec;ao e preservac;ao ambiental, trata-se da Politica 

Nacional do Meio Ambiente. Para tanto, o Estado se utiliza de urn conjunto de 

6rgaos publicos estruturados mediante a denominac;ao de Sistema Nacional do meio 

Ambiente (SISNAMA) e assim divididos: 



41 

Art. 6° Os 6rgaos e entidades da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territ6rios e dos Municipios, bem como as fundagoes instituidas pelo 
Poder Publico, responsaveis pela protegao e melhoria da qualidade 
ambiental, constituirao o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
assim estruturado: 
I - Orgao Superior: o Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA, com 
a fungao de assistir o Presidente da Republica na formulagao de diretrizes 
da Politica Nacional do Meio Ambiente; 
II - 6rgao Central: a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do 
Ministerio do Interior, a qual cabe promover, disciplinar e avaliar a 
implementagao da Politica Nacional do Meio Ambiente; 
Ill - 6rgaos Setoriais: os 6rgaos ou entidades integrantes da Administragao 
Publica Federal Direta ou lndireta, bem como as Fundagoes instituidas pelo 
Poder Publico, cujas atividades estejam, total ou parcialmente, associados 
as de preservagao da qualidade ambiental ou de disciplinamento do uso de 
recursos ambientais. 
IV - Orgaos Seccionais: os 6rgaos ou entidades estaduais responsaveis 
pela execugao de programas e projetos e de controle e fiscalizagao das 
atividades suscetiveis de degradarem a qualidade ambiental; 
V - 6rgaos Locais: os 6rgaos ou entidades municipais responsaveis pelo 
controle e fiscalizagao dessas atividades, nas ruas respectivas areas de 
jurisdigao. 

De acordo com a rela<_;ao de 6rgaos acima citados destaca-se que os 

previstos nos incisos Ill, IV e V sao os responsaveis por executar as pollticas 

ambientais, fiscalizando, protegendo e punindo, por intermedio de seus fiscais os 

agentes que porventura vierem a causar algum dano ao meio ambiente. Frisa-se que 

o Estado nao se encontra acima da Lei, pois caso ocorra algum dano ambiental pela 

ausencia de sua fiscaliza<_;ao, este tambem podera ser responsabilizado, pois deixou 

de cumprir com seu dever, conforme ensina Edis Milare: 

"Segundo entendemos, o Estado tambem pode ser solidariamente 
responsabilizado pelos danos ambientais provocados por terceiros, ja que e 
seu dever fiscalizar e impedir que tais danos acontegam. Esta posigao mais 
se reforga com a clausula constitucional que impos ao Poder Publico o 
dever de defender o meio ambiente e de preserva-lo para as presentes e 
futuras geragoes." (MILARE, 2007, p. 909) 

0 SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e, de acordo com 

Sirvinskas (2008, p.175) "constituido por uma rede de agencias ambientais 

(institui<_;oes e 6rgaos) que tern por finalidade dar cumprimento ao principio matriz 

previsto na Constitui<_;ao Federal e nas normas infraconstitucionais nas diversas 

esferas de atua<_;ao da Federa<_;ao.". 
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Para demonstrar a abrangencia deste Sistema e necessaria a leitura do 

contido no artigo 225 da Constituigao Federal, senao vejamos: 

Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem 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<;oes. 

A partir deste artigo e verifica-se que o Estado possui o dever de efetuar a 

criagao deste Sistema, nao sendo o SISNAMA, a concretizagao do poder, mas sim 

do dever do Estado de atuar na protegao ao meio ambiente, pois e responsavel pelo 

desenvolvimento e aplicagao desses mecanismos. 

0 SISNAMA e constituido pelos 6rgaos da Uniao, Estados, Distrito Federal, 

Municipios e pelas Fundagoes do Poder Publico, sendo responsavel pela melhoria 

da qualidade ambiental. 

Compoem sua estrutura o Conselho de Governo; o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), o Ministerio do Meio Ambiente, o Institute Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), 6rgaos Setoriais, 6rgaos 

Seccionais e os 6rgaos Locais, conforme a seguir exposto, de acordo com os 

ensinamentos de Milare (2007, p. 395/396): 

0 Conselho de Governo consiste em 6rgao responsavel em assessorar o 

Presidente da Republica em questao de interesse ambiental. 

0 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e presidido pelo Ministro 

do Meio Ambiente, e possui fungoes consultivas e deliberativas. 

Na sequencia tem-se o Ministerio do Meio Ambiente, trata-se de um 6rgao 

central do SISNAMA, focado na fiscalizagao e controle da Politica Nacional de Meio 

Ambiente e nas diretrizes governamentais relativas ao meio ambiente. Por sua vez o 

Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), 

possui uma fungao de 6rgao executor, e vinculado ao Ministerio do Meio Ambiente, e 

atua como executor da atividade de preservagao, conservagao e uso sustentavel de 

recursos naturais, atua como fiscal federal. 

Os 6rgaos Setoriais sao aqueles vinculados a Administragao Federal direta 

e indireta, bem como as suas Fundagoes, desde que tenham por finalidade exercer 

atividade que vise proteger o meio ambiente ou disciplinar o uso dos recursos 

ambientais. Enquanto que os 6rgaos Seccionais sao aqueles estaduais, 
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responsaveis pela fiscalizac;ao e criac;ao de medidas de protec;ao e preservac;ao 

ambiental, dentro de competencia, de acordo com o que dispoe o artigo 6° da Lei n° 

6.938/81. Como exemplo, pode-se citar o lnstituto Ambiental do Parana- lAP, 6rgao 

estadual responsavel pela fiscalizac;ao da atividade desenvolvida no Estado. 

Em ultimo Iugar, mas de igual importancia, encontram-se os 6rgaos Locais, 

aqueles 6rgaos ou entidades municipais que se encontram incumbidos por Lei a 

realizar a atividade relacionada a protec;ao do meio ambiente, nao sao todos os 

municfpios que possuem estes 6rgaos em sua estrutura organizacional. 

Sendo assim, estes sao os 6rgaos que compoem o SISNAMA, conforme 

determinado pela Lei de Politica Nacional Sobre o Meio Ambiente. 
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4. SERlE 15014000 

A partir deste momento sera realizada a apresentagao das normas da serie 

ISO 14000, que tem como finalidade a gestao de recursos ambientais. 

0 inicio a respeito da criagao de normas que tivessem como objetivo manter 

o equilibria ambiental deu-se na decada de 90. A Conferencia das Nagoes Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Conferencia do Rio 

92, ja apresentava objetivos voltados com a preservagao da biodiversidade, controle 

do aquecimento global (entenda-se efeito estufa), protegao da camada de oz6nio, 

protegao das florestas, protegao dos mares, gestao das aguas, conservagao da 

energia, controle de poluentes e promogao do desenvolvimento sustavel, dentre 

outros. 

De acordo com Valle (2000, p. 04), entraram em vigor a partir de 1992 com a 

publicagao "das normas Britanicas BS7750 - Specification for Environmental 

Management Systems (Especificagao para Sistema de Gestao ambiental)" que 

servem de base para a elaboragao de normas ambientais a nivel mundial. 

A ISO (International Organization for standardization) e uma federagao de 

nfvel mundial, nao pertencente a nenhum governo, com sede em Genebra na Suiga, 

chegando a aproximadamente 100 paises, fundada em 1947. A respeito da ISO, 

veja-se o comentario de Barbieri: 

"A familia de normas ISO 14.000 aborda a gestao ambiental por meio de 
uma serie de normas sobre sistemas de gestao ambiental, auditoria 
ambiental, avalia<;ao do desempenho ambiental, avalia<;ao do ciclo de vida 
do produto, rotulagem ambientat e aspectos ambientais em normas de 
produtos.". (BARBIERI, 2004, p. 54) 

A elaboragao da serie ISO 14000, teve infcio em 1993 e contou com a 

participagao de 56 pafses, dentre eles o Brasil, com uma participagao muito ativa. 

"A entrada em vigor dessas normas internacionais ambientais de gestao 
ambiental, denomina-se de serie ISO 14000, e sua ja anunciada integra<;ao 
futura com as normas de gestao de qualidade ISO 9000, constituem o 
coroamento de uma tonga caminhada em prol da conserva<;ao do meio 
ambiente e do desenvolvimento em bases sustentaveis." (VALLE, 2000, p. 
04/06) 
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Para a continuidade desta exposi<;ao, importante destacar a diferen<;a 

existente entre gestao ambiental e sistema de gestao ambiental, vez que o SGA sera 

estuda a fundo neste capitulo. 

A diferen<;a entre a gestao ambiental e o sistema de gestao ambiental 

verifica-se dentro de qualquer empresa, e depende da maneira como o meio 

ambiente e abordado por este estabelecimento. 

Enquanto gestao ambiental consiste na cria<;ao de departamento voltado 

para atender aos requisitos dos 6rgaos ambientais, quanto a qualquer procedimento 

a ser realizado pela empresa, o sistema de gestao ambiental atua de maneira 

diversa, pois ele nao visa somente a minimiza<;ao dos impactos que suas a<;oes irao 

causar no meio ambiente, como ocorre com a cria<;ao do sistema de gestao 

ambiental, no caso do SGA busca-se uma intera<;ao com o meio ambiente, e a 

responsabilidade ambiental encontra-se presente em todas as areas da empresa. 

4.1 Produ<;ao Sustentavel: as normas da ISO 14000 

Os metodos de produ<;ao atualmente empregados para satisfazer as 

necessidades da sociedade, em muito necessitam de urn determinado controle, 

melhor dizendo, de uma cadeia de procedimentos que visem a otimiza<;ao do 

metodo a ser empregado. 

Para que a produ<;ao seja aqui retratada de maneira a relaciona-la com as 

normas da ISO 14000, destaca-se o que leciona Edis Milare: 

"Produgao - para efeito deste nosso estudo - vem a ser o processo de 
extrair do mundo natural, atraves de tecnicas e metodos adequados, bens 
de consume direto (par exemplo, alimentos) e materia-prima a ser elaborada 
ou transformada com vistas a fabricagao de outros bens, par procedimentos 
que artesanais, quer industriais. A produgao de bens acrescente-se a 
produgao ou a oferta de servigos que, quase sempre, demanda o concurso 
de energia e outros recursos naturais." (MILARE, 2007, p. 59) 

Destaca-se, ainda, que os recursos oferecidos pela natureza sao de carater 

finito e limitado, nao podendo, portanto, atender a demanda da necessidade 
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humana, quer por muitas vezes e ilimitada e infinita, tanto as naturais quanto as 

artificiais. 

A preocupagao com os meios de produgao e a preservagao com o meio 

ambiente, e o que ele oferece vern sendo discutida a muito tempo, conforme ja 

exposto no decorrer desta pesquisa, a grande controversia reside nos padnSes 

sustentaveis de produgao e consumo, sendo que urn dos maiores recursos ja 

adotadas pelos produtores e transformadores de materia prima vern a ser a 

normatizagao internacionat elaborada e proposta pela ISO, representada pela serie 

14000, tais normas visam a resguardar nao apenas os produtos como tambem os 

processos produtivos. 

"Ha, porem, uma limitac;ao, que nao parece insuperaveL Como organizac;ao 
tecnico-cientrfica nao-governamental, a ISO nao pode, evidentemente, 
legislar. Suas normas sao de carater suas6rio, sem forc;a jurfdica, a menos 
que o Poder Publico lhes confira tal virtude adotando-as no bojo de 
instrumentos legais. Contudo, a seriedade das normas ISO, elaboradas com 
criterios insuspeitos de valor tecnico e cientffico reconhecido 
universalmente, confere a eles uma autoridade incontestaveL Embora nao 
sejam, na teoria, obrigat6rias, acabem por se impor, na pratica, tornando-se 
referenda necessaria. Ate porque, como se diz popularmente, 'as leis do 
mercado sao mais eficazes do que as leis do Diario Oficial'." (MILARE, 
2007, p. 61) 

Oeste modo, pode-se concluir que as normas ISO tern sua aplicabilidade 

reforgada diante dos experts no assunto, que estao diretamente ligados ao seu 

desenvolvimento. 

Dito isto, passa-se a analise da norma da Serie ISO 14000, e posteriormente 

as suas subdivisoes existentes. 

Para a implementagao da Serie ISO 14000, alem de vontade e necessaria 

que exista urn grande investimento, na fase preparat6ria, alguns requisitos devem 

ser preenchidos a tim de viabilizar a serie. 

Para tanto se deve verificar a abrangencia do sistema a ser implantado, os 

recursos financeiros que serao utilizados para a implantagao, estrutura e formagao 

de urn grupo de representantes dentre outras formalidades. 

Alem das questoes formais ainda tern a elaboragao e o apoio de equipes 

tecnicas, com foco em direito ambiental, tecnologia ambiental e implantagao do 

sistema. 
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Necessaria ainda a criagao do comite gestao ambiental, que e "importante 

para dar status a gestao ambiental. Tratar os assuntos mais relevantes de meio 

ambiente no ambito de um comite espedfico tern um peso maior do que durante as 

reunioes gerenciais rotineiras" (Moreira, 2001, p.79), e possui poder decis6rio no que 

diz respeito ao sistema de gestao ambiental. 

4.1.1 A Norma ISO 14000 

A norma em si e muito extensa e de grande complexidade, para a finalidade 

deste t6pico serao abordadas as suas principais caracterlsticas e conceitos, 

iniciando-se pela introdugao da norma, pelo que segue: 

"Esta norma especifica os requisites de tal sistema de gestae ambiental, 
tendo sido redigida de forma a aplicar-se a todos os tipos e partes 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 nlveis e fun<;:6es, especial mente da alta administra<;:ao ... A 
finalidade desta Norma e equilibrar a prote<;:ao ambiental e a preserva<;:ao da 
polui<;:ao com as necessidades socioecon6micas. Convem notar que muitos 
desses requisites podem ser abordados simultaneamente ou reapreciados a 
qualquer momenta( ... )" 

Neste primeiro contato com a Norma ISO 1400 e posslvel verificar que a sua 

primeira preocupagao e com a sua flexibilidade a toda e qualquer organizagao, bern 

como a cada cultura ou sociedade que deseje emprega-la, demonstrando ser, deste 

modo, uma norma que esta acima de qualquer fronteira geogratica, afinal de contas, 

o meio ambiente deve ser tratado como uno, nao podendo buscar-se a sua divisao 

em virtude de culturas diferentes ou ate mesmo divisas geograficas. Dito isto 

continua a norma: 

"( ... ) esta Norma nao estabelece requisites absolutes para o desempenho 
ambiental alem do comprometimento, expresso na politica, de atender a 
legisla<;:ao e regulamentos aplicaveis e com mel haria continua ... A ado<;:ao e 
implementa<;:ao, de forma sistematica, de um conjunto de tecnicas de gestae 
ambiental podem contribuir para a obten<;:ao de resultados 6timos para 
todas as partes interessadas. Contudo, a ado<;:ao desta Norma nao 
garantira, par si s6, resultados ambientais 6timos. Para atingir objetivos 
ambientais, convem que o sistema de gestae ambiental estimule as 
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organiza<;6es a considerarem a implementa<;ao da melhor tecnologia 
disponivel, quando apropriado e economicamente exeqOivel. .. ETA Norma 
nao pretende abordar e nao inclui requisites relatives a aspectos de gestae 
de saude ocupacional e seguran<;a no trabalho. No entanto, ela nao procura 
desencorajar uma organiza<;ao que pretenda desenvolver a integra<;ao de 
tais elementos no sistema de gestae. Entretanto, o processo de 
certifica<;ao/registro somente sera aplicavel aos aspectos do sistema de 
gestae ambiental." 

E nftida a diferenciac;ao que esta norma faz com as demais series ISO, 

demonstrando, assim, que sua finalidade e o desenvolvimento de urn programa de 

gestao ambiental, e sendo este o item principal a ser analisado quando da 

solicitac;ao de referida certificac;ao, mas nao impede que as demais series tenham 

uma relac;ao harmoniosa, aplicando-se simultaneamente. 

Esta norma se aplica a qualquer empresa ou organizac;ao que deseja: a) 

implementar, manter e aprimorar urn sistema de gestao ambiental; b) assegurar-se 

de sua conformidade com sua polftica ambiental definida; c) buscar a certificac;ao do 

seu sistema de gestao ambiental, e d) realizar uma auto-avaliac;ao e emitir 

autodeclarac;ao de conformidade com a norma Serie ISO 14000. 

A fim de demonstrar claramente o que foi dito no paragrafo anterior remete

se ao texto na norma, que assim diz: 

"Esta Norma especifica os requisites relatives a um sistema de gestae 
ambiental, permitindo a uma organiza<;ao formular uma politica e objetivos 
que levem em conta os requisites legais e as informa<;6es referentes aos 
impactos ambientais significativos. Ela se apfica aos aspectos ambientais 
que possam ser controfados pefa organiza<;ao e sobre os quais se presume 
que ela tenha inffuencia. Em si, efa nao prescreve criterios especificos de 
desempenho ambiental."6 

Portanto, todos os requisites previstos nesta norma podem ser aplicados a 

qualquer sistema de gestao ambiental. A partir deste momenta serao analisados os 

requisites previstos na norma da serie ISO 14000. 

4.1.2 Requisites do Sistema de Gestao Ambiental 

6 A Norma da Serie ISO 14000 apresenta a defini<;ao de organiza<;ao, sendo este de suma 
importancia para o entendimento do estudo aqui apresentado. Vejamos: Organiza<;ao - Companhia, 
corpora<;ao, firma, empresa ou institui<;ao, ou parte ou combina<;ao destas, publicas ou privada, 
sociedade an6nima, limitada ou com outra forma estatutaria, que tem fun<;6es e estruturas pr6prias. 
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De acordo com o texto da norma a organizac;ao deve estabelecer e manter 

um sistema de gestae ambiental, sendo este um requisite geral, pois os requisites 

especfficos estao descritos em sec;ao determinada para cada item. E estes requisites 

serao analisados nos t6picos a seguir, sendo que toda a analise tera como base o 

texto da norma da Serie ISO 14000. 

a) Politica Ambiental 

Acerca da politica ambiental a ser empregada pela organizac;ao a norma 

destaca o que segue: 

"A alta administrac;:ao deve definir a politica ambiental da organizac;:ao e 
assegurar que ela: a) seja apropriada a natureza, escala e impactos 
ambientais de suas atividades, produtos ou servic;:os, b) inclua o 
acompanhamento com a melhoria continua e com a prevenc;:ao da poluic;:ao, 
c) inclua o comprometimento com o atendimento a legislac;:ao e normas 
ambientais aplicaveis, e demais requisites subscritos pela organizac;:ao, d) 
fornec;:a a estrutura para o estabelecimento e revisao dos objetivos e metas 
ambientais; e) seja documentada, implementada, mantida e comunicada a 
todos os empregados; f) esteja disponivel para o publico." 

A partir do disposto pela norma, conforme citado acima, deve-se analisar 

que a Politica Ambiental, que representa o norte do sistema a ser empregado pela 

organizac;ao. Sendo que no Sistema de Gestae Ambiental a ser desenvolvido e 

empregado, deve seguir alguns compromissos, devendo necessariamente, atender a 
legislac;ao, e normas ambientais aplicaveis, a prevenc;ao da poluic;ao e uma melhoria 

continua deste sistema. A norma traz a definic;ao precisa de todos os itens ali 

especificados, entretanto, nao sera necessaria o aprofundamento nestas 

caracteristicas para chegar-se ao objetivo pretendido com a presente pesquisa. 

Ainda a respeito do estabelecimento e implementac;ao do Requisite Politica 

Ambiental, mister se faz a reproduc;ao dos comentarios de Maria Suely Moreira: 
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"Considerando a importancia do documento, torna-se imprescindivel que a 
Politica tenha representatividade, que seja fruto de urn debate e que possa 
ser defendida pelos membros da organizac;ao, em func;ao de terem 
participado dela e compreendido sua dimensao. A elaborac;ao da politica e o 
primeiro passe para o comprometimento. Quante mais participativa, 
portanto, melhor." (MOREIRA, 2001, p. 93) 

Nao ha na norma nenhuma forma prescri9ao da maneira como deve ser 

implantada a polltica ambiental, na norma somente e passive! identificar os 

requisites, devendo, entretanto, tal requisito ser disseminado, o que significa dizer 

que ele deve ser aplicavel a todos os setores da organiza9ao, bem como deve ser 

realizada a revisao constante, sendo de acordo com as mudan9as ocorridas nos 

rumos da atividade desenvolvida. 

b) Planejamento 

A planejamento compoem uma das fases para a implementa9ao do Sistema 

de Gestao Ambiental, sendo, par sua vez, dividido em 4 (quatro) requisites, que vem 

a ser: 1) Aspectos ambientais, 2) Requisites legais e outros requisites, 3) Objetivos e 

metas, e 4) Programas de gestao ambiental. 

b-1) Aspectos Ambientais 

segue: 

A respeito dos requisites de carater ambiental a norma estabelece o que 

"Estabelecer procedimento para identificar todos os aspectos ambientais 
que possa controlar ou sabre os quais possa ter influencia, determinando os 
que causam ou possam causar impactos significativos ao meio ambiente. 
Manter essas informac;oes atualizadas. Assegurar que tais aspectos sejam 
considerados em seus objetivos e metas." 
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Este e o requisite base de todo o sistema, nao podendo ser confundido com 

o EIA - Estudo de lmpacto Ambiental7
, motivo pelo qual seja realizada esta 

diferenciac;ao. Para tanto se utiliza a analise realizada por Maria Suely Moreira: 

"0 levantamento de aspectos e avalia<;ao de impactos ambientais de que 
trata este requisito normativo nao deve ser confundido com o Estudo de 
lmpacto Ambiental exigido pela legisla<;ao de licenciamento. Este ultimo 
consiste na avalia<;ao de um empreendimento antes de sua implanta<;ao. 
Trata-se de um trabalho extremamente complexo e aprofundado, 
envolvendo especialistas de diversas areas, que visa a reconhecer as 
condi<;6es atuais de uma dada area e avaliar impactos ambientais s6cio
econ6micos decorrentes da implanta<;ao do empreendimento. 0 requisito 
normativo requer uma avalia<;ao dos aspectos e impactos associados as 
atividades da organiza<;ao em funcionamento, bem como de seus produtos 
e servi<;os. Tal avalia<;ao deve ser feita tambem nos casas de futuras 
expansoes, projetos ou atividades novas, alem de passivos ambientais ( ... )" 
(MOREIRA, 2001, p.97) 

Feita esta distinc;ao e necessaria a compreensao do requisite, sendo que 

para tanto primeiramente necessita-se identificar a atividade a ser desenvolvida pela 

organizac;ao, pois nela reside o foco da politica ambiental a ser empregada. Neste 

sentido Barbieri (2004): 

"Para agir sabre impactos ambientais e necessano conhece-los, dai a 
necessidade de estuda-los, tanto os que resultam das atividades humanas 
em curso, quanta os que podem vir a ocorrer no futuro em decorremcia de 
novas produtos, servi<;os e atividades. Em qualquer caso o estudo dos 
impactos constitui um instrumento de gestao ambiental sem o qual nao seria 
possfvel promover a melhoria dos sistemas produtivos em materia 
ambiental. Qualquer abordagem de gestao ambiental de uma organiza<;ao, 
sela ela corretiva, preventiva ou estrategica, requer a identifica<;ao e analise 
de impactos ambientais para estabelecer medidas para agir em 
conformidade com a legisla<;ao ou com a sua politica ambiental. Estudos de 
impacto ambiental podem ser efetuados a qualquer momenta, antes de 
realizar a<;6es e depois que tais a<;6es foram realizadas, ou seja, para 

7 Barbieri (2004, 253) tambem uma explica<;ao muito clara a respeito do Estudo de lmpacto 
ambiental: "Para efeito do EIA, entende-se par impacto ambiental qualquer mudan<;a no ambiente 
natural e social decorrente de uma atividade ou de um empreendimento proposto. Mesmo 
considerando que mudan<;as podem ocorrer par causas naturais, as que interessam aqui sao as 
resultantes de a<;6es humanas. A palavra impacto refere-se, portanto, as altera<;6es no meio 
ambiente fisico, bi6tico e social decorrentes de atividades humanas em andamento ou propostas. Ou 
seja, o impacto pode ser real ou potencial, nesse caso, se a atividade vier a ser implementada no 
futuro. Os impactos podem gerar efeitos positivos e negativos. Quando se fala em impactos 
ambientais decorrentes de a<;6es humanas, ha uma tendencia em associa-los apenas aos efeitos 
negativos sabre elementos do meio ambiente natural e social, pais a degrada<;ao ambiental que nos 
rodeia sao resultados indesejaveis dessas a<;6es. Porem, nao se devem esquecer os impactos 
positivos, que em ultima instancia sao os que conferem sustentabilidade econ6mica, social e 
ambiental ao empreendimento ou a atividade.". 
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produtos, atividades e empreendimentos existentes e propostos." 
(BARBIERI, 2004, p.246) 

Apos, defini-se a metodologia a ser empregada para se atingir a este 

requisite, salientando-se que a norma nao prescreve a metodologia a ser 

empregada, devendo, esta, partir da propria organizagao, identificando-se, assim, os 

aspectos e impactos ambientais dos processes e servigos, avaliando-se estes, apos 

identificados, um a um, e apos a analise da atividade, esta deve ser feita, tambem, 

nas instalagoes da organizagao. 

Uma vez definida a metodologia a ser utilizada, parte-se para os pianos de 

agao e de melhoria, que consistem nos aspectos significativos de responsabilidade 

direta e indireta da empresa. 

0 proximo passo e a analise do passivo ambiental que pode ser definido da 

seguinte maneira: 

"A maioria das empresas tem algum passive ambiental, principalmente 
aquelas criadas antes de 1986, isto e, antes de entrar em vigor a legislac;ao 
que exige a realizac;ao de Estudo de lmpactos Ambientais antes de se 
instalar um empreendimento. Ou seja, a atividade nao existe mais, porem 
restou um dano ambiental a ser reparado, em geral no solo( ... )" (MOREIRA, 
2001, p. 111) 

Estes passivos ambientais tambem devem entrar nos pianos da 

organizagao, devendo ser adotadas medidas que visem identifica-los e um 

acompanhamento com a finalidade de remedia-los, sendo que este requisite e 

motivo de especial atengao quando da realizagao de auditoria. 

0 ultimo passo a ser realizado dentro deste requisite consiste na realizagao 

de um procedimento que descreva de que modo sera realizado pela organizagao o 

levantamento e avaliagao dos aspectos e impactos ambientais. 

b-2) Requisites Legais e Outros Requisites 

A norma da ISO 1400 define os requisites legais e demais requisites da 

seguinte maneira: 
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"A organiza<;ao deve estabelecer e manter procedimento para identificar e 
ter acesso aos requisites legais e outros requisites por ela subscritos, 
aplicaveis aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e 
servi<;os." 

Este requisito representa que deve o Sistema de Gestao Ambiental a ser 

empregado cumprir estritamente o que a Lei Ambiental determina, seguindo, deste 

modo, as normas ambientais aplicaveis a atividade a ser desenvolvida, para seu 

atendimento integral e necessaria que a organizagao esteja sempre atualizada 

acerca das normas e leis ambientais, realizando as adaptagoes sempre que estas se 

mostrarem necessarias. 

Os requisitos legais, de acordo com Maria Suely Moreira (2001, p. 139}, "sao 

exigencias contidas em legislagao e normas ambientais, seja no ambito federal, 

estadual ou municipal (inclusive internacional, dependendo da necessidade da 

empresa). Embora urn determinado tema possa ser abordado em diversas 

instancias, uma lei municipal nao pode ser menos restritiva do que a estadual, nem 

esta menos do que a federal.". 

Sendo que os outros requisitos determinados pela norma, no ambito 

nacional, compreendem os Regulamentos e Normas Tecnicas relacionadas com o 

meio ambiente, tratados, acordos, dentre outros instrumentos vinculados a atividade, 

e que estejam relacionados a politica ambiental empregada no Sistema de Gestao 

Ambiental. 

Desta feita, de acordo com o requisito em analise, o licenciamento ambiental 

tambem e integrante importante neste t6pico e, alem deste se tern tambem os 

requisitos legais de fornecedores, que uma vez nao observados pela organizagao 

poderao lhe causar urn prejuizo, dependo do terceiro que e contratado para a 

realizagao de servigos. 

Este requisito e composto, em sua essencia, par dais momentos distintos, 

onde o primeiro consiste no levantamento da legislagao aplicavel a atividade 

desenvolvida pela organizagao, e o segundo representa a busca constante pela 

atualizagao desta legislagao. 

b-3) Objetivos e Metas 
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Quanto aos objetivos e metas a serem alcanc;ados com a implementac;ao da 

norma ISO 14000, disp6e o texto relativo a serie em aprec;o: 

"A organizac_;;ao deve estabelecer e manter objetivos e metas ambientais 
documentados, em cada nfvel e func_;;ao pertinentes da organizac;ao. Ao 
estabelecer e revisar seus objetivos, a organizac_;;ao deve considerar: os 
requisitos legais e outros requisitos, seus aspectos ambientais significativos, 
suas opc_;;oes tecnol6gicas, seus requisitos financeiros, operacionais e 
comerciais, bem como a visao das partes interessadas. Os objetivos e 
metas devem ser compatfveis com a polftica ambiental, incluindo o 
comprometimento com a prevenc_;;ao de poluic_;;ao." 

Este e o momento em que os elementos do sistema demonstram sua 

integrac;ao, de acordo com Moreira (2001, p.51) "e altamente recomendavel a 

integrac;ao dos demais sistemas de gestao neste item especffico, ou seja, incluir 

objetivos e metas de qualidade, de custos, de atendimento, de vendas, etc. As 

empresas que adotaram a metodologia de Gerenciamento pelas Diretrizes se acham 

familiarizadas com o estabelecimento de objetivos e metas com o envolvimento de 

toda a organizac;ao.". 

Sao medidas necessarias para implementac;ao deste requisito: a) definir a 

responsabilidade e autoridade para o estabelecimento de objetivos e metas, bern 

como criterios de priorizac;ao, b) definir periodicamente a revisao de objetivos e das 

metas, c) documentar os procedimentos adotados para tanto, d) registro das 

reuni6es e revisao de objetivos e metas, e) documentar as pretens6es a serem 

alcanc;adas com os objetivos e metas estabelecidas. 

b-4) Programa de Gestao Ambiental 

0 Programa de Gestao Ambiental e urn desdobramento das metas 

existentes no plano de ac;ao e atuac;ao da organizac;ao, nele devem estar definidos 

os objetivos e metas do programa, os prazos e custos, a definic;ao de 

responsabilidades, os documentos do programa, o acompanhamento constante do 

seu desenvolvimento, e a inclusao de eventuais programas que venham a surgir, em 
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decorr€mcia das adaptagoes que se mostrarem necessarias. Acerca do Programa de 

Gestao Ambiental reproduz-se o que diz a norma: 

"A organizagao deve estabelecer e manter programa(s) para atingir seus 
objetivos e metas, devendo incluir: a) atribuigao de responsabilidades em 
cada fungao e nfvel pertinente da organizagao, visando a atingir os objetivos 
e metas; b) os meios e os prazos dentro dos quais eles devem ser atingidos. 
Para projetos relativos a novas empreendimentos e atividades, produtos ou 
servigos, novas ou modificados, o(s) programa(s) deve(m) ser revisado(s), 
onde pertinente, para assegurar que a gestao ambiental se aplica a esses 
projetos." 

Posto isto, passe-se a explicagao da proxima fase do Sistema de Gestao 

Ambiental, que consiste na lmplementagao e Operagao. 

4.1.3- lmplementagao e Operagao 

A etapa de lmplementagao e Operagao, assim como a etapa anterior, 

tambem e composta por alguns requisitos que vern a ser: Estrutura e 

Responsabilidade; Treinamento, Conscientizagao e Competencia; Documentagao do 

Sistema de Gestao Ambiental; Controle de documentos; Controle Operacional; 

Preparagao e atendimento a emergencias. 

norma: 

A respeito do requisito Estrutura e Responsabilidade, segue o texto da 

"As fungoes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, 
documentadas e comunicadas, a fim de facilitar uma gestao ambiental 
eficaz. A administragao deve fornecer recursos essenciais para a 
implementagao e o controle do sistema de gestao ambiental, abrangendo 
recursos humanos, qualificagoes especfficas, tecnologia e recursos 
financeiros. A Alta administragao da organizagao deve nomear 
representante(s) especifico(s) que, independentemente, de outras 
atribuig6es deve(m) ter fungoes, responsabilidades e autoridade definidas 
para: a) assegurar que os requisitos do sistema de gestao ambiental sejam 
estabelecidos, implementados e mantidos de acordo com esta Norma, b) 
relatar a alta administragao o desempenho do sistema de gestao ambiental, 
para analise crftica, como base para o aprimoramento do sistema de gestao 
ambiental." 
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Oeste modo, de acordo com o que requer este requisito, e necessaria que 

sejam definidas as autoridades no sistema e quais as suas responsabilidades, 

devendo, para tanto, a organizagao fornecer os recursos necessarios para a 

implementagao e manutengao do Sistema de Gestao Ambiental, bem como, deve, 

necessariamente, existir a figura do Representante da Administragao, que sera o 

responsavel em informar a alta cupula da organizagao o funcionamento do SGA 

propriamente dito. 

0 segundo requisito desta fase diz respeito ao Treinamento, 

Conscientizagao e Competencia, que se encontra disposto na norma da seguinte 

mane ira: 

"A organizac;:ao deve identificar as necessidades de treinamento. Ela deve 
determinar que todo pessoal cujas tarefas possam criar um impacto 
significativo sabre o meio ambiente receba treinamento apropriado. A 
organizac;:ao deve estabelecer e manter procedimentos que fac;:am com que 
seus empregados ou membros em cada nfvel e func;:ao pertinente, estejam 
conscientes: a) da importancia da conformidade com a polftica ambiental, 
procedimentos e requisitos do sistema de gestao ambiental; b) dos impactos 
ambientais significativos, reais ou potenciais, de suas atividades e dos 
beneffcios ao meio ambiente resultantes da melhoria do seu desempenho 
pessoal; c) de suas func;:oes e responsabilidades em atingir a conformidade 
com a polftica ambiental, procedimentos e requisites do sistema de gestao 
ambiental, inclusive os requisites de preparac;:ao e atendimento a 
emergencias; d) das potenciais consequencias da inobservancia de 
procedimentos operacionais especificados. 0 pessoal que executa tarefas 
que possam causar impactos ambientais significativos deve ser competente, 
com base em educac;:ao, treinamento e/ou experiencia apropriados." 

A respeito deste requisito Maria Suely Moreira leciona: 

''Trata-se do requisite chave para o sucesso da implantac;:ao de quatquer 
sistema organizacional. Por melhor que tenha sido estruturado o sistema, 
par mais sofisticados que sejam seus recursos de informatica, o sistema s6 
estara implantado quando as pessoas estiverem suficientemente 
conscientizadas e treinadas para realizar suas atividades de maneira 
ambientatmente responsavel." (MOREIRA, 2001, p. 166) 

No mesmo sentido Jose Barbieri (2004, 287) expoe que "quanto mais 

preocupagao ambiental estiver interiorizada em todos os funcionarios, 

independentemente dos cargos que ocupam ou fungoes que exergam, mais eficaz 

sera a gestao ambiental." 
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Portanto, o treinamento e a conscientizagao de todos os envolvidos no 

sistema de gestao ambiental sao de suma importancia para o sucesso do programa, 

devendo este requisite ter uma atengao especial por parte daqueles que pretendem 

adota-lo. 

0 terceiro requisite previsto nesta etapa e o da Comunicagao, que consiste 

na garantia de que toda comunicagao recebida entre as partes interessadas, seja 

devidamente analisada, respondida e documentada, sendo que os envolvidos nesta 

corrente devem ser considerados todos aqueles que de qualquer maneira tern 

acesso a documentagao inerente ao SGA, desde os empregados ate o possivel 

prestador de servigos. A norma define este requisite: 

"Com relac;ao a seus aspectos ambientais o SGA, a organizac;ao deve 
estabelecer e manter procedimento para: a) comunicac;ao interna entre os 
varios niveis e func;oes da organizac;ao; b) recebimento, documentac;ao e 
resposta a comunicac;oes pertinentes das partes interessadas externas. A 
organizac;ao deve considerar os processos de comunicac;ao externa sabre 
seus aspectos ambientais significativos e registrar sua decisao." 

0 proximo requisite a ser analisado diz respeito a Documentagao do Sistema 

de Gestao Ambiental, que e a elaboragao do documento onde estarao registrados 

todos os funcionamentos do SGA, onde constarc3 a documentagao de cada 

elemento, sendo muitas vezes denominado de Manual do Sistema. 

"A organizac;ao deve estabelecer e manter informac;oes em pape! ou meio 
eletr6nico, para: a) descrever os principais elementos do sistema de gestao 
e a interac;ao entre eles; b) fornecer orientac;ao sabre a documentac;ao 
relacionada." 

Este requisite, assim como os demais, necessita de uma cadeia ordenada 

de procedimentos, para que assim os documentos nao se percam, e toda esta 

organizagao fica a cargo de cada empresa, nao havendo uma determinagao 

expressa na norma, quanto a maneira como esta documentagao deva ocorrer. 

A seguir sera transcrito a trecho relativo ao requisite Controle de 

Documentos: 

"A organizac;ao deve estabelecer e manter procedimentos para o controle de 
todos os documentos exigidos par esta norma, para assegurar que: a) 



58 

possam ser focafizados; b) sejam periodicamente analisados, revisados 
quando necessaria e aprovados quanto a sua adequac;:ao, por pessoal 
autorizado; c) as versoes atualizadas dos documentos pertinentes estejam 
disponfveis em todos os locais onde sao executadas operac;:oes essenciais 
ao efetivo funcionamento do sistema de gestao ambiental; d) documentos 
obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emissao e 
uso ou, de outra forma, garantidos contra o uso nao intencional; e) 
quaisquer documentos retidos por motivos legais e/ou para preservac;:ao de 
conhecimento sejam adequadamente identificados. A documentac;:ao deve 
ser legfvel, datada (com datas de revisao) e facilmente identificavel, mantida 
de forma organizada e retida por um perfodo de tempo especificado. Devem 
ser estabelecidos e mantidos procedimentos e responsabilidades referentes 
a criac;:ao e alterac;:ao dos varios tipos de documentos." 

Este requisite determina somente que haja um controle sabre toda a 

documentac;ao existente a respeito da implementac;ao do Sistema de Gestao 

Ambiental. 

0 proximo requisite pertinente a lmplementac;ao e Operac;ao e o Controle 

Operacional, primeiramente, destaca-se o requisite normative: 

"A organizac;:ao deve identificar aquelas operac;:oes e atividades associadas 
aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua 
polltica, objetivos e metas. A organizac;:ao deve planejar tais atividades, 
inclusive manutenc;:ao, de forma a assegurar que sejam executadas sob 
condic;:oes especfficas atraves: - do estabelecimento e manutenc;:ao de 
procedimentos documentados, para abranger situac;:oes onde sua ausencia 
possa acarretar desvios em relac;:ao a sua polltica ambiental e aos objetivos 
e metas; - da estipulac;:ao de criterios operacionais nos procedimentos; - do 
estabelecimento e manutenc;:ao de procedimentos relativos aos aspectos 
ambientais significativos identificaveis de bens e servic;:os utilizados pela 
organizac;:ao, e da comunicac;:ao dos procedimentos e requisitos pertinentes 
a fornecedores e prestadores de servic;:os." 

Tal controle visa garantir o desenvolvimento da politica ambiental, estando 

este desenvolvimento diretamente ligado a figura da prevenc;ao de poluic;ao, bern 

como aos demais requisites necessaries determinados quando da fase de 

planejamento. 

Esta inserido neste requisite o controle ambiental, que consiste na adoc;ao 

de uma politica de gerenciamento de residuos (classificac;ao, tratamento, manuseio, 

coleta, armazenamento e transporte, programa de coleta seletiva, destinac;ao, 

minimizac;ao), e gerenciamento de produtos perigosos, tudo de acordo com a 

atividade tim realizada pela organizac;ao. Tem-se ainda, a figura do gerenciamento 

da agua, qualidade do are consumo de agua e energia. 
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Outro requisito a ser abordado e a Preparagao e Atendimento a 

Emerg€mcias, sendo assim descrito pela norma: 

"A organizagao deve estabelecer e manter procedimentos para identificar o 
potencial e atender a acidentes e situag6es de emergencia, bem como para 
prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar associados a 
eles. A organizagao deve analisar e revisar, onde necessaria, seus 
procedimentos de preparagao e atendimento a emergencias, em particular 
ap6s a ocorrencia de acidentes ou situagoes de emergencia. A organizagao 
deve tambem testar periodicamente tais procedimentos, onde exeqOivel." 

Tal requisito determina que a organizagao esteja preparada para atender a 

situagoes de emergencia, atraves da instalagao de brigada de emergencia. Acerca 

deste requisito leciona Maria Suely Moreira: 

"E importante salientar que a prevengao de riscos deve estar inserida nas 
instrugoes de trabalho, assim como o atendimento emergencial para os 
acidentes de menor abrangencia, mesmo que graves, porem restritivos ao 
Posto de Trabalho. Apenas por uma questao pratica, deve-se discernir o 
que pode ser atendido no local, pelas operadoras da propria area, e o que 
precisa envolver a brigada de emergencia." (MOREIRA, 2001, p. 221) 

Para a implantagao deste requisito e necessario definir uma estrutura 

minima de atuagao, estando entre as atribuigoes dos responsaveis a adogao de 

medidas preventivas de acidentes, a definigao de procedimentos de emergencia, 

documentar o plano de agao, disponibilizar recursos, treinar a brigada e a realizagao 

de simulagoes de situagoes de emergencia. 

Ap6s a implementagao de todos estes requisitos a fase de implementagao 

esta completa, surgindo entao a fase de Verificagao e Agao Corretiva, que consiste 

em 4 (quatro) etapas tambem, que vern a ser: Monitoramento e medigoes, Nao 

conformidades e agoes corretivas e preventivas; Registros e, Auditoria do SGA. E a 

ultima etapa e a Analise critica e melhoria: fase em que a organizagao realiza uma 

analise critica e implementa continuamente melhorias em seu SGA para alcangar 

melhorias no desempenho ambiental total. 

Concluidos estes requisitos passa entao a organizagao a fase de Processo 

de Certificagao. 
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5. 0 PORTO DE PARANAGUA E A GESTAO AMBIENTAL 

A partir deste momenta sera realizada uma analise do comprometimento do 

Porto de Paranagua a respeito da gestao ambiental. Buscando-se identificar ha 

existencia do SGA na estrutura organizacional desta empresa. Tal analise se da com 

base nas informa<;6es repassadas pela Administra<;ao dos Portos de Paranagua e 

Anton ina- APPA. 

A fim de iniciar-se esta analise, passa-se a um breve hist6rico a respeito do 

Porto de Paranagua, bem como a respeito de sua importancia na economia estadual 

e nacional. 

5.1 Hist6rico do Porto de Paranagua. 

Em 11 de julho de 1947 foi criada a Administra<;ao do Porto de Paranagua, 

6rgao estadual responsavel pela administra<;ao do terminal maritima, em 10 de 

novembro de 1971, este 6rgao passou a ser denominado Administra<;ao dos Portos 

de Paranagua e Antonina - APPA. A opera<;ao do Porto de Paranagua ocorre por 

meio de concessao, representada pelo Convenio de Delega<;ao n° 037/2001, 

celebrado em 11 de dezembro de 2001, com validade de 25 anos. 

Figura 1: Vista parcial Porto de Paranagua 
Fonte: APPA 
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Sua localizac;ao e na cidade de Paranagua, no estado do Parana, mais 

especificamente na baia de Paranagua, tendo como area de influencia os estados 

do Parana, Sao Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sui e Mato Grosso do Sui, 

bem como o Paraguai, que possui entreposto franco no porto. 

Figura 2: Vista Porto de Paranagua - berc;os de atracac;ao 
Fonte: APPA 

Sua area e constituida pelas instalagoes portuarias terrestres existentes na 

baia de Paranagua, desde Pontal do Sui, ate a foz do rio Nhundiaquara, o que 

abrange todos os cais, docas, pontes e pieres de atracac;ao e acostagem, armazens, 

silos, rampas RO-ro, patios, edificac;oes em geral, vias internas de circulagao 

rodoviaria e ferroviaria e ainda os terrenos e ilhas ao Iongo dessas faixas marginais 

e em suas adjacencias pertencentes a Uniao, incorporadas ou nao ao patrim6nio do 

Porto de Paranagua, compoem ainda a estrutura do porto a infra-estrutura de 

prote<;ao e acessos aquaviarios, tais como areas de fundeio, bacias de evoluc;ao, 

canais de acesso- da Galheta, Sudeste, do Norte, e ares adjacentes a esses ate as 

margens das instalagoes terrestres do porto organizado, conforme determinado pela 

Porta ria MT n° 207, de 07/04/1994, publicada no Diario Oficial da Uniao de 

08/04/1994. 



Figura 3: Terminal de lnflamaveis 
Fonte: APPA 
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0 acesso ao Porto pode ocorrer de diversos modos, tanto rodoviario, atraves 

da BR-277, que liga Paranagua a Curitiba, como ferroviario, atraves da Ferrovia 

Curitiba-Paranagua, e tambem maritimo, atraves dos canais do Norte, do Sudeste e 

da Galheta. 

E composto por um cais de 2.616m de comprimento e um cais de 

inflamaveis com dois piers sendo um com 143m e outro com 184m. 0 cais principal 

possui 16 berc;os de atracac;ao, podendo atender, simultaneamente, de 12 a 14 

naVIOS. 

Figura 4: Navios atracados no Porto de Paranagua. 



Fonte: APPA 

Figura 5: Terminal de lnflamaveis 
Fonte: APPA 
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0 foco da atividade desenvolvida pelo porto de Paranagua e diverso, 

estando compreendida a movimentac;ao de graneis s61idos e liquidos, carga geral e 

conteineres. 

0 porto de Paranagua funciona como um importante canal de exportac;ao de 

soja, farelo, milho, sal, ac;ucar, fertilizantes, conteineres, congelados, derivados de 

petr61eo, alcool e veiculos, sendo o principal terminal exportador de soja da America 

Latina. 

A hist6ria do Porto de Paranagua tem inicio com a colonizac;ao, e ja conta 

com mais de 450 anos. Entretanto, o direito de construc;ao e explorac;ao de um porto 

na cidade s6 foi concedido em 1872. A construc;ao do porto foi necessaria para 

atender a demanda de mercadorias que chegavam a cidade por meio da estrada de 

ferro que liga Paranagua a Curitiba. 0 porto comercial teve inicio em 1925, com a 

realizac;ao de dragagem, e construc;ao do cais de atrac;ao. Sendo inaugurado 

oficialmente em 17 de marc;o de 1935. 

Tais dados demonstram a importancia e magnitude do Porto de Paranagua, 

e destaque a sua preocupac;ao em excelencia na prestac;ao de servic;os deve ter 
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como foco nao s6 as empresas nacionais que se utilizam do terminal, mas tambem 

as internacionais. 

5.2 Gestao Ambiental no Porto de Paranagua 

Diante da importancia do Porto de Paranagua para a economia regional e 

nacional, bern como pelos anseios da sociedade comercial atual, a implementagao 

de um Sistema de Gestao Ambiental, deve ser um diferencial a ser oferecido pela 

administragao aqueles que tiverem interesse em utilizar-se do terminal. 

Destaca-se, novamente, que nao e uma exig€mcia legal a elaboragao e 

implementagao de um Sistema de Gestao Ambiental, em muitas areas de atuagao 

esta e uma exigencia do proprio mercado. 

Com relagao ao Porto de Paranagua o que se pode afirmar e a existencia de 

seu registro na serie ISO 9000, no que diz respeito a Polftica de Qualidade, 

representada pela ISO 9001/2008. Portanto, num primeiro momenta e possfvel dizer 

que o Porto de Paranagua apresenta somente uma preocupagao com a qualidade 

na prestagao de servigos, e tern o reconhecimento da serie empregada, conforme 

informagoes repassadas pela APPA. 

Um dos desdobramentos do Sistema de Gestao Ambiental e que devem ser 

analisados periodicamente e a questao da licenga ambiental, e neste quesito e 

comum o Porto de Paranagua ganhar destaque negativo na midia nacional. No ano 

de 2010, por exemplo, o Porto teve suas atividades suspensas por 

aproximadamente 24 horas, pais se encontrava em situagao em irregular no que diz 

respeito a licenga ambiental. 8 

A APPA prestou esclarecimentos a respeito deste procedimento, informando 

que "todos os estudos foram entregues ao IBAMA em outubro/1 0 e aguardam 

analise". Ap6s esta analise a intengao da APPA e que o Porto obtenha de operagao, 

incluindo a dragagem que muitas vezes tambem e destaque negativo9 na midia 

nacional. 

8 A titulo de informac;ao destaca-se o ocorrido no mes de julho/10, onde o IBAMA interditou o 
Porto de Paranagua, em virtude de descumprimento por parte da Administrac;ao do Porto de 
compromissos firmados com o 6rgao. Esta noticia foi veiculada no jornal o Estado do Parana, em 09 
de julho de 2010. 

9 Por diversas vezes o Porto de Paranagua ganhou destaque na mfdia, principalmente em 
virtude dos constantes problemas com relac;ao ao Canal da Galheta, principal via de acesso ao Porto 
pelo mar, isso porque um navio ja chegou a encalhar, haja vista a nao realizac;ao de dragagem no 
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Acerca da preocupagao com a seguranga e o meio ambiente assim exp6e a 

APPA em seu sitio eletr6nico: 

"A preservagao do meio ambiente e a seguranga das 
instalag6es portuarias sao prerrogativas da Administragao dos 
Portos de Paranagua e Antonina. Tanto e que OS portos do 
Parana foram os primeiros terminais publicos do Brasil a 
receberem a certificagao definitiva do C6digo lnternacional para 
Seguranga de Navios e lnstalag6es Portuarias (ISPS 
Code).Paralelamente, a preocupagao com o meio ambiente 
tambem proporcionou a criagao de servigos exclusivos que 
firmaram os Portos do Parana como referencia nacional no 
quesito ambiental. 

No quesito seguranga verifica-se uma grande preocupagao por parte do 

Porto de Paranagua na sua implantagao, vez que possui certificagao definitiva na 

implantagao das normas ISPS Code, em que para tanto efetuou um investimento de 

4 milh6es de reais. 

Na que diz respeito ao meio ambiente, em que pese, com exposto 

anteriormente, a inexistencia de certificagao ISO ou mesmo um Sistema de Gestao 

Ambiental propriamente dito, a APPA apresenta diversas medidas voltadas para este 

segmento. 

Dentre as diversas medidas adotadas pelo Porto de Paranagua, tem-se o 

controle de vetores e zoonozes, especialmente de roedores, pombos e insetos. Ha, 

tambem, o gerenciamento de residuos s61idos. As sedes administrativas possuem 

recipientes (lixeiras) especiais para a coleta seletiva e ha um projeto em andamento 

para a construgao de barracao de triagem e beneficiamento dos residuos s61idos 

reciclaveis e especiais oriundos das operag6es portuarias. 

Outra preocupagao e o levantamento e tratamento de passivos ambientais, 

como, por exemplo, posto de combustive! da APPA, pilhas, lampadas, estes ja estao 

sendo destinados por empresa devidamente habilitadas. Tem-se a emissao de 

autorizag6es para a retirada de residuos oleosos e s61idos especiais dos navios 

atracados. 

canal. Noticias a respeito deste assunto foram publicadas em 2009, quando o navio UBC Salvador 
encalhou no canal da Galheta, uma materia a respeito do assunto foi publicada no jornal 0 Estado do 
Parana, em 30/06/2009. 
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Ainda, de acordo com informag6es fornecidas pela APPA, esta em fase de 

elaboragao em estudo para atender a legislagao vigente e os 6rgaos competentes 

em materia ambiental, o que se vislumbra e um dos requisitos da fase de preparagao 

para a implantagao de um SGA conforme ja analisado no capitulo anterior. 

Em que pese as medidas ja destacadas adotadas pela APPA na area 

ambiental, tem-se que destacar tambem o projeto de recuperagao de areas 

degradadas, que consiste no plantio de especies nativas no Terminal Publico de 

Alcool, por exemplo. 

0 Porto de Paranagua foi a anfitriao da I Convengao Hemisferica de 

Protegao Ambiental Portuaria, realizada em Foz do lguagu, estado do Parana, nos 

dia 21 e 24 de maio de 2010, contando com a presenga de representantes de portos 

de 34 paises, tendo como tema a discussao da preservagao ambiental no sistema 

portuario. 

Mesmo nao estando na busca pela certificagao da ISO 14000 a 

administragao do Porto de Paranagua adota medidas muito similares aos requisitos 

existentes na norma regulamentadora da Serie. 

Dentre as diversas medidas adotadas pelo Porto de Paranagua, uma que 

merece destaque e a da existencia do "Nucleo Permanente de Gestao Ambiental e 

de Seguranga e Saude no Trabalho nos Portos de Paranagua e Antonina", que 

consiste em: Promogao da conformidade do porto com a legislagao vigente no 

tocante ao meio ambiente, a seguranga e a saude no trabalho; lmplementagao, 

acompanhamento, orientagao e fiscalizagao do Sistema de Gestao lntegrada de 

Meio Ambiente, Saude e Seguranga - SGI; Promogao da integragao das variaveis de 

meio ambiente, seguranga e saude no planejamento do desenvolvimento e 

zoneamento portuario; Proposigao das diretrizes de gestao ambiental e respectivo 

Plano Anual de Gestao Ambiental lntegrada; Coordenagao, controle, administragao 

e execugao das atividades de gestao constantes do Plano Anual de Gestao 

Ambiental lntegrada ou de carater emergencial; lmplementagao, manutengao e 

atualizagao de um banco de dados, derivado do programa de monitoramento, que 

sirva de subsidio para as atividades de dragagem, de outras obras portuarias e do 

processo de licenciamento ambiental; Elaboragao, analise e revisao dos documentos 

referentes a gestao ambiental portuaria; supervisao e fiscalizagao da execugao de 

medidas de prevengao, mitigagao e compensagao referentes aos impactos 

ocasionados pelas operag6es e obras portuarias; Realizagao da interlocugao com os 
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demais setores do porto, arrendatarios area do porto organizado, terminais 

privativos, prestadores de servigo terceirizado e 6rgaos intervenientes; previsao das 

necessidades de recursos financeiros, logistica e de pessoas para seu desempenho; 

Apresentagao do Relat6rio Anual de Atividades a administragao do porto e a 

Secretaria Especial de Portos. Articulagao institucional e estabelecimento de 

parcerias com 6rgaos governamentais e instituigoes tecnicas e cientificas afins com 

o setor; desenvolvimento de programas, estudos, analises e pesquisas ambientais 

de interesse do porto; analise e gerenciamento de riscos; Incentive a formagao e ao 

aperfeigoamento profissional da equipe do SGA, para atendimento das 

necessidades especificas do porto; participagao nos conselhos locais e regionais de 

meio ambiente, seguranga e saude. 

0 Nucleo Permanente de Gestao Ambiental foi instituido pela portaria n° 

207/2010, publicada em 19 de junho de 2010, onde cada area possui sua atribuigao, 

conforme exposto a seguir: 

Na Area de Meio Ambiente - AMA, estabeleceram-se as seguintes 

atribuig6es: Planejar e elaborar o Diagn6stico Ambiental Portuario (Preliminar do 

Plano de Controle Ambiental - PCA); Adotar procedimentos para assegurar o 

licenciamento ambiental do porto e de suas operag6es, obras e servigos de 

dragagem; Participar na elaboragao, implantagao e monitoramento do Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento Portuario - PDZ, e subsequente analise e 

atualizagao peri6dica assegurando a insergao de variaveis e consideragoes 

ambientais em todo o seu processo; Elaborar a implantagao do Programa de 

Educagao Ambiental (ProEA); Elaborar a implantagao do Plano de Gerenciamento 

de Residuos S61idos - PGRS, abordando o controle de todas as fontes de geragao; 

Controlar e monitorar o material dragado, atendendo as normas vigentes; Controlar e 

monitorar a qualidade do ar e da agua, empreendendo sempre que necessaria, 

medidas para a redugao de emiss6es e o adequado tratamento de efluentes 

lfquidos, atendendo aos padr6es exigidos pela legislagao; Monitorar a fauna, a flora 

e a introdugao de especies ex6ticas invasoras, associado ao monitoramento 

realizado par outros 6rgaos; levantar os passivos ambientais e adotar medidas para 

seu tratamento; fiscalizar dos servigos de apoio portuario para navios. 

Na Area de Seguranga Ambiental - ASM - restaram definidas as seguintes 

atribuig6es: Elaborar, implementar e monitorar os Programas de Seguranga objeto 

de exigencias legais, como o Plano de Emergencia Individual, o Programa de 
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Prevenc;ao de Riscos Ambientais e o Plano de Auxilio Mutuo; Avaliar as condic;oes 

de seguranc;a ambiental dos ambientes e operac;oes portuarios e emissao de laudos 

tecnicos; Planejar e implementar programas de treinamento e capacitac;ao tecnico

operacional e de campanhas de seguranc;a, abrangendo os aspectos ambientais e 

do trabalho; lnspecionar e vistoriar a area do porto organizado e de terminais 

privativos, quanto ao atendimento as normas e aos procedimentos de seguranc;a 

ambiental adequados; Acompanhar estatistica de ocorrencia de acidentes e 

respectivas causas e consequencias para avaliac;ao e adoc;ao de medidas de 

controle; Elaborar e implantar programa de conscientizac;ao dos servidores e da 

comunidade vizinha ao porto em relac;ao a exposic;ao aos riscos naturais e 

tecnol6gicos associados as operac;oes portuarias, bem como em relac;ao as medidas 

de prevenc;ao e emergencia. 

Figura 6: Exercicios de contenc;ao de vazamento de produtos inflamaveis, 
realizado por funcionarios do Porto de Paranagua. 
Fonte: APPA 

Outro projeto de destaque e o Centro d~ Excelencia em Defesa Ambiental -

CEDA, desenvolvido em parceria com a Petrobras, criado em agosto de 2005, 

mediante convenio entre as duas instituic;6es. 
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A finalidade deste Centro de Excelencia e a de manter uma equipe 

especializada no atendimento de situa<;oes de emergencias, tanto no mar, quanto 

em terra, realizando-se a<;oes preventivas e pesquisas acerca da questao ambiental. 

0 CEDA realiza periodicamente simulados de situa<;oes emergenciais, tendo 

principal foco a minimiza<;ao dos impactos ambientais nas areas em que a APPA 

desenvolve suas atividades. 

Mais um projeto desenvolvido pela Appa na area de gestao ambiental e o 

Clube de Servi<;os do Meio Ambiente, sendo este o responsavel pelo atendimento de 

emergencias ambientais, tais como derramamento de oleo, seu objetivo e a redu<;ao 

dos riscos ambientais decorrentes da atividade portuaria, sendo o responsavel pela 

a<;ao preventiva e o combate a zoonoses, a minimiza<;ao de polui<;ao aerea, 

gerenciamento de residues s61idos e efluentes, alem da aplica<;ao de normas e 

regulamentos legais no ambiente portuario. 

Oeste modo, resta claro que, em pese a APPA nao possuir um Certificado 

da Serie ISO 14000, desenvolve em suas instala<;6es um Sistema de Gestao 

Ambiental, salientando-se que, a existencia de um Sistema de Gestao Ambiental nao 

implica necessariamente a adesao aos conceitos contidos na Norma ISO 14000. 
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6. CONCLUSAO 

Ante a analise desenvolvida no decorrer desta pesquisa foi possivel 

identificar a origem da preocupagao acerca do meio ambiente em nivel nacional e 

internacional, bem como verificar a importancia do Brasil durante todo este processo. 

Com o material levantado p6de-se identificar a legislagao ambiental 

existentes no sistema juridico nacional, bem como uma analise acerca da ISO 

14000, que e refer€mcia em materia de Sistema de Gestao Ambiental. 

0 estudo, com o foco no porto de Paranagua, pretende demonstrar de que 

maneira se estrutura um Sistema de Gestao Ambiental, quais as suas caracteristicas 

e de que maneira o Porto de Paranagua visa a protegao do meio ambiente. 

Resta claro que e preciso a mudanga de pensamento das empresas, para 

que passem a ser parte da solugao dos problemas ambientais, e nao a causa; e 

preciso o despertar para as conseqOencias que suas agoes possam gerar no meio, 

sendo inegavel, que para tanto a legislagao patria e muito eficiente, entretanto, 

muitas vezes os interesses econ6micos sobrepoem-se ate mesmo a lei, ou ao 

interesse comum. Sendo que a minimizagao dos problemas ambientais s6 sera 

possivel a partir da mudanga de atitude de todos os envolvidos no processo de 

produgao. 

Diante de toda a pesquisa levantada, ha que se destacar que as normas ISO 

14000 representam grande avango acerca da questao ambiental, pois e uma 

estrutura voltada para as organizagoes, e aos poucos vem se tornando um requisito 

da atividade. Alem disso, foi possivel constatar que o Porto de Paranagua, sendo um 

dos maiores portos do Brasil e da America Latina, possui Certificagao ISO 9001, mas 

nao possuem certificagao na serie ISO 14000. 

A empresa e a (mica responsavel por adotar um Sistema de Gestao e 

Politica Ambiental. Nenhuma empresa e obrigada a adotar esse sistema, porem 

depois de adota-lo tera de cumprir o cumprir o regimento estabelecido. 

0 objetivo principal da gestao ambiental e servir de instrumentos de gestao 

com vistas a obter ou assegurar a economia e o uso racional de materias-primas e 

insumos, destacando-se a responsabilidade ambiental da empresa. 

Em que pese o Porto de Paranagua nao possuir o certificado ISO 14000, 

constata-se a preocupac;ao, por de sua administrac;ao, em adotar medidas que 
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venham a colaborar com a protegao do meio ambiente em que exerce suas 

atividades. 

Par mais que nao haja o certificado da Serie ISO 14000 o porto preenche 

diversos requisites previstos pela norma, pais desenvolve diversos programas e 

atividades voltados a minimizar o impacto de suas atividades no meio ambiente. 

Com tudo isso e passive! dizer ainda que, par muitas vezes o porto de Paranagua e 

destaque negativo na imprensa nacional, mas estes sao contratempos decorrentes 

da atividade, pais toda a estrutura minima necessaria para as questoes ambientais, 

seja de carater preventive ou reparador, sao adotadas pela entidade. 

Portanto, o Porto de Paranagua e nao s6 urn grande terminal maritima de 

cargas, mas tambem uma empresa preocupada com a questao ambiental, vista que 

vern desenvolvendo urn Sistema de Gestao Ambiental, com a adogao de verificagao 

da legislagao ambiental existente, e a busca constante pelo seu atendimento, bern 

como ha uma preocupagao com os residuos produzidos e o meio ao seu redor. 

Nao ha no Porto de Paranagua urn controle tao especifico quanta ao 

determinado pela Norma ISO 14000, mas ha sim, uma preocupagao, e requisites 

minimos para a existencia de urn Sistema de Gestao Ambiental, frisa-se que a 

adogao de tais medidas nao ocorre de maneira instantanea, demorando em muitas 

vezes para acontecer, pais exigem o emprego de pessoal especializado, recursos 

financeiros e tecnol6gicos, alem de comprometimento com a questao. 

Sendo assim, o Porto de Paranagua, nao possui Certificagao ISO 14.000, 

mas possui sim urn Sistema Permanente de Gestao Ambiental, e tal SGA existe nao 

somente pela preocupagao da Administragao pelo meio ambiente, mas tambem par 

ser uma exig€mcia cada vez maior do mercado. 

Com a presente pesquisa foi possfvel atingir de maneira significativa ao 

objetivo proposto inicial, qual seja, o de verificar a exist€mcia de urn Sistema de 

Gestao Ambiental no Porto de Paranagua, bern como demonstrar a importancia do 

meio ambiente para a continuidade de suas atividades, restou demonstrado que o 

meio ambiente e uma das grandes preocupagoes da Administragao, que 

constantemente vern atuando no sentido de buscar melhorias para que o respeito ao 

meio ambiente esteja presente em todas as agoes do Porto de Paranagua. 

Foi possfvel identificar que as atividades comerciais desenvolvidas no 

terminal estao todas voltadas a integragao com o meio ambiente existente, tal 

preocupagao, que em principia pode parecer limitar-se ao Porto de Paranagua, e 
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compartilhada por todas as empresas que operam no terminal, pois esta e a politica 

de atuagao desta entidade. 
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