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RESUMO 

PAGEL, V. A., VOTTO, S. C. Mapeamento do controle ambiental: estudo de 
proposta para validar o sistema de gestao ambiental nos municipios do Parana 
com populac;ao acima de 100 mil habitantes. 
A grande preocupa<;ao do mundo hoje e a questao ambiental. No Brasil nao e 
diferente, sendo responsabilidade do poder publico e da coletividade a prote<;ao do 
meio ambiente. Porem, do poder publico, quem esta mais proximo dos problemas 
ambientais sao os municipios, dessa forma, busca-se com este trabalho mapear o 
controle das politicas ambientais adotadas nos municipios e desenvolver proposta 
para valida-las. Para o alcance deste objetivo se fez necessaria fundamentar 
teoricamente, atraves da opiniao de autores, o entendimento sobre o assunto, 
verificar a legisla<;ao ambiental no ambito federal e estadual, verificar nos municipios 
selecionados, se havia politica publica de controle ambiental e como a mesma era 
realizada e apresentar proposta para validar as praticas adotadas. Como caminho a 
ser percorrido, o tipo de pesquisa foi explorat6ria, tendo como abordagem tecnica e 
procedimentos a pesquisa bibliografica e o levantamento da legisla<;ao. Com rela<;ao 
a delimita<;ao especial e temporal, os objetos de estudo foram os municipios do 
Parana com mais de 100 mil habitantes no a no de 2009. Utilizou-se buscas em 
websites para o levantamento de dados e na analise foi realizada a confronta<;ao 
das leis com os procedimentos de gestao. Feita a analise dos dados, constatou-se, 
segundo as informa<;oes divulgadas, que dos dezesseis municipios estudados, 
apenas sete possuem politicas de controle ambiental e que a medida adota em 
todos e a coleta seletiva de lixo. Apresentou-se como proposta a utiliza<;ao pelas 
Secretarias de Meio Ambiente de alguns aspectos do Sistema de Gestao Ambiental, 
como os requisitos e a observancia dos elementos necessaries para elabora<;ao das 
politicas ambientais. Portanto, conclui-se que o objetivo do trabalho foi atingido, 
porem, nao esgotou o estudo sobre o assunto. 

Palavras-chave: Municipios, controle ambiental, SGA, proposta. 
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1. INTRODUCAO 

A preservagao e recupera9ao do meio ambiente tornaram-se uma 

preocupagao mundial nos dias de hoje. No Brasil, essa preocupagao esta explicita 

na Constitui9ao Federal de 1988, em seu artigo 225, no qual estabelece que "Todos 

tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern 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". Alem disso, em seu artigo 23, a mesma institui que "E competencia 

comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios: VI - proteger o 

meio ambiente e combater a poluigao em qualquer de suas formas." 

Porem, como enos municipios que surgem as agressoes ao meio ambiente, 

e neles que deve ocorrer a maior concentragao de controles ambientais, pais os 

mesmos estao mais pr6ximos da situagao ou problema, facilitando a aplicagao 

dessas politicas e, consequentemente, obtendo maior resultado. Por isso, e preciso 

refletir no seguinte questionamento: como validar a politica de controle ambiental 

nos municipios? 

A referida indagagao e uma linha de pesquisa importante para ser estudada, 

vista que nao existe nenhum instrumento que fa9a isso e, diante das necessidades 

humanas que aumentam a cada dia, acelerando o desenvolvimento economico e, 

com isso, o consumo dos recursos naturais e a poluigao gerada pelo processo 

produtivo, e necessaria que os municipios, par estarem mais pr6ximos dessa 

situagao de exploragao do meio ambiente, apliquem medidas para conservar e 

recuperar os recursos naturais, se valendo de ferramentas adequadas, como, o 

controle ambiental. 

Dessa forma, o presente trabalho tern a finalidade de verificar quais 

municipios do Parana, com popula<;ao acima de 1 00 mil habitantes, possuem 

politicas publicas de controle ambiental, com o intuito de levar essas informagoes a 
sociedade, para que a mesma possa exigir ou colaborar com o controle da qualidade 

ambiental e, consequentemente, obter mais qualidade de vida. Ainda, o 

mapeamento das politicas adotadas permitira a validagao desses sistemas de 

gestao ambiental, bern como dos procedimentos que podem ser melhorados outer 
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custos amenizados. Alem disso, vern atender ao pre-requisito para obtenc;ao do 

titulo de MBA em Auditoria Integral, possibilitando crescimento nos aspectos 

pessoais e profissionais. 

Portanto, este trabalho tern por objetivo mapear o controle das politicas 

ambientais adotadas nos municipios e desenvolver proposta para valida-las. Para 

isso, tera como objetivos especificos, os seguintes: fundamentar teoricamente, 

atraves da opiniao de autores, o entendimento sobre o assunto; verificar a legislac;ao 

ambiental no ambito federal; verificar a legislac;ao ambiental no ambito estadual; 

verificar, nos municipios selecionados, se ha politica publica de controle ambiental e 

como a mesma e realizada; e apresentar levantamento consolidado das politicas 

publicas encontradas e apresentar proposta para validar as praticas adotadas nos 

municipios selecionados. 

Para o alcance desses objetivos, o presente trabalho encontra-se estruturado 

da seguinte forma: 

Abordam-se no referendal te6rico aspectos do Sistema de Gestao Ambiental 

e seus requisitos, as principais normas no ambito Federal e do Estado do Parana, as 

legislac;oes municipais pertinentes aos objetos de estudo e os tipos de controle. 

Quanto a metodologia, 0 tipo de pesquisa e explorat6ria e a natureza 

empirica. Com relac;ao a abordagem tecnica e procedimentos, estes sao atraves de 

pesquisa bibliografica e o levantamento da legislac;ao. Tern como delimitac;ao 

espacial os municipios do Parana com rna is de 100 mil habitantes, e, temporal, o 

ano de 2009. Para o levantamento dos dados, este ocorre atraves de buscas em 

websites. Ja, a analise e discussao dos mesmos, utilizam-se a confrontac;ao com as 

leis e os procedimentos de gestao ambiental, que se finaliza com a proposta. 

No estudo dos municipios selecionados, apresentam-se as principais 

caracteristicas dos mesmos, os quais estao divididos por regioes, sendo estas: 

Curitiba e RMC, regiao Norte, Oeste, Noroeste, dos Campos Gerais, Central e 

Litoral. Ap6s esta etapa, realiza-se o mapeamento e analise dos municipios, 

procedimento necessaria para a realizac;ao da proposta. E, por tim, apresentam-se 

as conclusoes e recomendac;oes. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

Abordam-se neste referencial te6rico aspectos relacionados aos seguintes 

itens: sistema de gestao ambiental, requisites do sistema de gestao ambiental, 

principais normas, legislagao municipal e os tipos de controle. 

2.1. SISTEMA DE GEST AO AMBIENT AL 

Levantam-se neste t6pico os conceitos de sistema de gestao ambiental, 

sistema de gestao, gestao ambiental e politica ambiental. Alem disso, as 

caracteristicas e objetivos/vantagens do SGA e a estrutura para a sua implantagao. 

Verifica-se segundo Sett (2006, p. 19 cita a NBR ISO 1400t:2004, p. 2) que 

sistema de gestao ambiental e "A parte de um sistema da gestao de uma 

organizagao utilizada para desenvolver e implementar sua politica ambiental e para 

gerenciar seus aspectos ambientais". 

Enquanto que para Harrington e Knight (2001, p. 34), sistema de gestao 

ambiental e "Parte do sistema global de gestao que inclui a estrutura organizacional, 

o planejamento de atividades, responsabilidades, praticas, procedimentos, 

processos e recursos para desenvolver, implementar, adquirir, analisar criticamente 

e manter a politica ambiental da organizagao". 

Moreira (2001, p. 92) tern o mesmo entendimento que Harrington e Knight, 

pois considera o SGA como sendo "A parte do sistema de gestao global que inclui 
,-_ 

estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, pn1ticas, 

procedimentos, processes e recursos para desenvolver, implementar, atingir, 

analisar criticamente e manter a politica ambiental". 

Quanto ao entendimento de Reis (1995, p. 33), este afirma que sistema de 

gestao ambiental e "Estrutura, responsabilidade, praticas, procedimentos, processos 

e recursos da organizagao para a implantagao e manutengao da gestao ambiental". 

Com relagao a sistema de gestao, este pode ser entendido como sendo: 

Urn conjunto de elementos inter-relacionados - inclui estrutura 
organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, praticas, 
procedimentos, processos e recursos - indispensaveis para estabelecer a 
politica e os objetivos da organiza<;ao e criar condi<;oes para executar essa 
politica e os objetivos de forma eficaz. Urn sistema de gestao de uma 
organizagao s6 pode ser eficaz se abranger todos os seus setores. (SELL, 
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2006, p. 19) 

Nas organiza<;5es, este conceito de sistema de gestao pode ser visto no 

gerenciamento das questoes ambientais, ou seja, na gestao ambiental, a qual 

representa para a entidade urn investimento, conforme se verifica a seguir: 

A organizagao gerencia sistematicamente suas questoes ambientais, 
integrando-as, frequentemente, a administragao global. ldentifica OS 

aspectos ambientais e os impactos de suas atividades, produtos e servigos; 
desenvolve politicas, objetivos e metas para administra-los; aloca os 
recursos necessaries para uma implementagao eficaz; mede e avalia o 
desempenho e reve e examina suas atividades com vista no 
aperfeigoamento. A gestao ambiental e tida como investimento, como forma 
de reduzir o custo das operagoes e aumentar a receita. Uma organizagao 
transnacional com forte comprometimento com a gestao ambiental 
sistematica ira sempre funcionar com as mesmas normas de desempenho, 
a despeito da jurisdigao da operayao. (HARRINGTON e KNIGHT, 2001, p. 
29) 

Referente a politica ambiental Harrington e Knight (2001, p. 34) afirmam que e 
a "Declara<;ao da organiza9ao, expondo suas inten96es e principios em rela9ao a 

seu desempenho ambiental global, que prove uma estrutura para a9ao e defini9ao 

de seus objetivos e metas ambientais". 

Pode-se dizer ainda que a politica ambiental e: 
Definida pela alta administragao, expressa a motivagao da organizagao para 
a protegao ambiental e suas prioridades e seus objetivos nessa area. Nessa 
definigao, devem ser consideradas exigencias e opinioes dos grupos de 
interesse, bem como todas as leis e normas ambientais aplicaveis, uma vez 
que o cumprimento da legislagao constitui requisite minimo de urn SGA. E o 
SGA pode ser visto como urn instrumento gerencial para introduzir e 
executar a politica ambiental na organizagao. (SELL, 2006, p. 20) 

Para Reis (1995, p. 33), politica ambiental e a "Declara9ao formal da 

organiza<;ao contendo suas inten<;5es e principios em rela<;ao ao seu desempenho 

ambiental e que estabelece uma estrutura para a<;ao e defini<;ao de seus objetivos e 

metas ambientais". 

2.1.1 Caracteristicas do Sistema de Gestao Ambiental 

A principal caracteristica do sistema de gestao ambiental e a necessidade de 

integra<_;ao de todos os setores da empresa quanta aos problemas ambientais. Pois, 

e dessa uniao que as questoes ambientais sao vistas do mesmo angulo e as 

solu96es come9am a surgir. Esse entendimento confirma-se na seguinte 

abordagem: 
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A implantac;ao do Sistema proporciona o envolvimento da empresa como 
um todo, e a responsabilidade ambiental e disseminada a cada setor, seja 
da area operacional, da area de compras, de projetos, de administrac;ao, 
de servic;os gerais, etc. Quando todos passam a enxergar as questoes 
ambientais sob a mesma 6tica, as soluc;oes criativas comec;:am a surgir, 
explorando-se as oportunidades de aproveitamento de rejeitos, 
reciclagem, reduc;:ao do consumo de energia, utilizac;:ao de combustfveis 
alternatives, mudanc;:as tecnol6gicas, etc. (MOREIRA, 2001, p. 52) 

Como vista, varias sao as formas de amenizar os impactos ambientais no 

desenvolvimento das atividades. Porem, alem das mencionadas, verifica-se a seguir, 

outras medidas que podem ser adotadas: 

( ... ) As medidas necessarias incluem a segregac;:ao, o tratamento e a 
disposic;:ao de residues; a reciclagem de insumos e materiais; melhorias na 
operac;ao; modificac;:ao nos processes; e modificac;ao nos produtos. A 
modificac;ao de produtos e processes pede requerer a introduc;:ao de novas 
tecnologias, tecnologias mais eficientes, mais limpas. Em alguns cases, s6 
-um salt() tecnol6gico, urn novo principia de funcionamento pode reduzir 
significativamente os aspectos e impactos ambientais. (SELL, 2006, p. 22) 

Outra caracteristica do SGA e a necessidade do constante acompanhamento 

que, segundo Sell (2006, p. 22), "As organiza96es devem estar em condi96es de 

controlar os aspectos e impactos ambientais de suas atividades e reduzi-los 

sistematicamente e paulatinamente, para assim melhorar o seu desempenho 

ambiental, que pode ser expresso qualitativa e quantitativamente pelos aspectos". 

2.1.2 Objetivos/vantagens do Sistema de Gestao Ambiental 

De acordo com Moreira (2001, p. 85), os principais objetivos do SGA sao 

"Controlar sistematicamente o desempenho ambiental; promover sua melhoria 

continua". E, conforme colocado na Norma (Anexo A, A.1-Requisitos Gerais, p.8), 

estes objetivos sao alcan9ados mediante "urn processo estruturado, cujo ritmo e 

amplitude sao determinados pela organiza<;ao, a luz de circunstancias economicas e 

outras". 

Com rela<;ao as vantagens de urn born sistema de gestao ambiental, estas 

sao inumeras, conforme segue: 

As expectativas da administrac;:ao sao claramente comunicadas aos 
funcionarios; a organizac;ao tern um desempenho muito mais previsivel; o 
SGA organizacional e aceito internacionalmente; o SGA oferece uma base 
para todas as atividades de melhoria organizacional; o SGA minimiza a 
quantidade de erros que ocorrem, porque as instruc;:oes de trabalho nao 
estao documentadas; o SGA reduz o tempo necessaria ao treinamento de 
urn funcionario redistribuido; o SGA economiza tempo, porque os 
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procedimentos-chaves sao documentados, eliminando a necessidade de 
"reinventar a roda" a cada momenta; a certificac;ao de terceira parte reduz o 
numero de auditorias de segunda parte; e possibilita assegurar que os 
ganhos com a melhoria sejam captados e internalizados. (HARRINGTON e 
KNIGHT, 2001, p. 73-74) 

Outras vantagens de implanta9ao do sistema de gestao ambiental sao as 

seguintes: 

( ... ) Sistematizar;ao das ar;oes ambientais e de todos os procedimentos 
necessaries a gestae ambiental; mais satisfac;ao e motivac;ao dos 
trabalhadores; menor probabilidade de ocorrencia de situar;oes de 
emergencia e melhor preparo para enfrenta-las com o intuito de mitigar os 
efeitos; compreensao do processo e identificac;ao do potencial de redur;ao 
de custos; melhor imagem publica e frente a clientes mais exigentes; 
melhores relar;oes e negociar;oes com bancos e seguradoras e com 6rgaos 
ambientais. (SELL, 2006, p. 24 cita DYLLICK ET AL, 2000, p. 15-17) 

Ou seja, a organiza9ao _ ao . implantar o SGA nao obtem apenas o 

melhoramento das atividades internas, mas, tambem, melhora a sua imagem com 

clientes, bancos, 6rgaos ambientais, entre outros, alem do SGA ser reconhecido 

internacionalmente. 

2.1.3 Estrutura para implementa~ao do Sistema de Gestao Ambiental 

De acordo com Moreira (2001, p. 81 ), a estrutura sugerida para dar suporte a 
fase de implantac;ao do SGA e a abaixo: 

Comitede 
Gestao 

Ambiental 

Coordenador 
do Grupo de 
lmplanta~ao 

Uder Tecnico 
da Area A 

Uder Tecnico 
da Area B 

Figura 1 - Estrutura para lmplantac;ao do SGA. 

Fonte: Moreira (2001, p. 81 ). 



15 

a) Comite de Gestao Ambiental 

Segundo Moreira (2001, p. 81) "A criac;ao de urn comite de gestao ambiental 

na Unidade em que o sistema sera implantado e opcional, porem constitui uma 

ferramenta estrategica para propiciar o comprometimento de todos com o assunto 

meio ambiente". 

Alem de ser uma ferramenta estrategica, discutir os assuntos de meio 

ambiente na esfera do comite, apresenta outras vantagens, conforme verifica-se: 

Tratar os assuntos mais relevantes de meio ambiente no ambito de urn 
comite especffico tern urn peso maior do que durante as reunioes 
gerenciais rotineiras, embora estas tambern sejam recornendaveis. As 
reunioes do Comite seriam de carater decis6rio e de analise crftica do 
Sistema de Gestao Ambiental. A composi<;ao do Comite deve incluir os 
gerentes de todas as areas da unidade, o responsavel pela area de Meio 
Ambiente e o Representante da Administra<;ao. 0 ocupante do cargo mais 
elevado da unidade deve ter a func;ao de presidir o Comite. (MOREIRA, 
2001,p.81) 

E importante destacar que todas as unidades sejam representadas no comite, 

atraves de seus gerentes, para, dessa forma, haver o comprometimento de todos 

com as questoes ambientais. 

b) Coordenador do Grupo de lmplanta~ao 

Na composic;ao do grupo de implantac;ao, e precise que haja urn coordenador 

que, segundo a opiniao de Moreira (2001, p. 82) "( .. ) normalmente tern urn papel 

mais administrative do que tecnico. Compete a ele a criac;ao dos procedimentos de 

funcionamento do sistema, o estabelecimento dos fluxes organizacionais, das 

periodicidades, responsabilidades e autoridades envolvidas, bern como a 

centralizac;ao do acompanhamento do cronograma de implantac;ao". 

c) Uder Tecnico 

Para Moreira (2001, p. 82) "A func;ao do lider tecnico e coordenar e orientar, 

em sua area, o levantamento de aspectos e avaliac;ao dos impactos ambientais, bern 

como a elaborac;ao das instruc;oes de trabalho, quando necessarias". 

Quanta a quantidade de lideres tecnicos, esta sera de acordo com o tamanho 
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de cada setor e como a organizac;ao esta dividida, os quais deverao realizar 

reunioes com a finalidade de estabelecer os trabalhos, alem de realizar 

treinamentos, como pode ser verificado a seguir: 

( ... ) A definir;:ao do numero de lfderes tecnicos vai depender de como a 
unidade esta dividida e das dimensoes de cada area. E importante que o 
Coordenador promova reunioes peri6dicas do grupo de implantar;:ao, a fim 
de uniformizar entendimentos e a maneira de conduzir a tarefa de 
levantamento de aspectos e avaliar;:ao de impactos ambientais. 
Os lfderes tecnicos e os demais elementos do grupo devem, tambem, 
promover o treinamento e a conscientizar;:ao de todos os empregados e 
contratados. 
E aconselhavel que os integrantes do grupo sejam treinados para ser 
auditores internos, consolidando, assim, sua competencia tecnica em SGA 
e garantindo sua contribuir;:ao, ao Iongo do tempo, para a melhoria do 
sistema implantado. (MOREIRA, 2001, p. 82) 

A referida recomendac;;ao tern ainda o seguinte respaldo, segundo Moreira 

(2001, p. 82), "Ao final da fase de implantac;;ao, o grupo se desfaz e cada elemento 

se torna urn consultor interno e/ou urn auditor de SGA". 

2.2. REQUISITOS DO SISTEMA DE GEST AO AMBIENTAL 

Os requisites basicos do sistema de gestae ambiental estao divididos em 

cinco itens, sendo estes: avaliayao dos efeitos ambientais das atividades da 

organizac;ao; identificac;ao de toda a legislac;;ao ambiental pertinente e de acordos; 

definic;ao e perseguic;ao de objetivos ambientais; condic;oes organizacionais e; 

auditorias peri6dicas e avaliac;;ao pela alta administrac;ao. Os quais devem estar de 

acordo com as seguintes exig€mcias: 

1. Avaliar;:ao dos efeitos ambientais das atividades da. organizar;:ao - Os 
efeitos ou impactos ambientais de uma organizar;:ao s6 podem ser avaliados 
se antes houver uma identificar;:ao dos aspectos ambientais, urn 
levantamento qualitative e quantitativa deles e uma analise da 
periculosidade, das quantidades e da freqoencia com que cada urn e 
gerado. A partir dai, pode-se inferir possiveis impactos e identificar os 
aspectos mais criticos e estabelecer prioridades, tendo-se assim concluida 
a avaliar;:ao pretendida. 
2. ldentificayao de toda a legislayao ambiental pertinente (leis, normas, 
resolur;:oes, regulamentos, etc. da Uniao, de estados e municipios, alem de 
contratos governamentais, licenr;:as de instalar;:ao e operar;:ao, acordos com 
6rgaos ambientais)- tambem acordos do setor, com clientes, com ONGs 
que tenham aspectos ambientais como objeto - sendo o seu cumprimento 
permanente urn requisito para o SGA. 0 compromisso de cumprir a 
legislar;:ao e demais normas ambientais relevantes ja deve estar expresso 
na politica ambiental da organizar;:ao. Ha conformidade legal quando todas 
as exigencias e prescrir;:oes legais estiverem sendo cumpridas. 
3. Definir;:ao e perseguir;:ao de objetivos ambientais com ar;:oes e programas 
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ambientais continuados, sobretudo, para prevenir a poluic;:ao. (em 1 e 2 
constatam-se os problemas; em 3, procura-se a sua soluc;:ao.) 
4. Condic;:oes organizacionais, de recursos e de pessoal adequadas para 
atingir os objetivos definidos. 
5. Auditorias peri6dicas e avaliac;:ao pela alta administrac;:ao para julgar a 
validade do SGA e sua adequac;:ao para continuar melhorando o 
desempenho ambiental. Auditoria do SGA e urn processo sistematico e 
documentado de verificac;:ao da sua conformidade com criterios 
estabelecidos. (SELL, 2006, p. 25-26 cita DYLLICK ET AL, 2000, p. 25 e 
ISO 14001:1996, p. 4) 

Porem, Moreira (2001, p. 140) destaca que "Urn dos compromissos expressos 

na Politica e exatamente o entendimento a legislac;ao e normas ambientais 

aplicaveis, bern como aos demais requisitos subscritos pela organizac;ao". Ou seja, 

implica em ter: 

Acesso continuo a legislac;:ao ambiental e outros requisites; mecanismos 
~ara: identificar os documentos legais aplicaveis a organizac;:ao; interpretar 
os documentos; verificar a interferencia com seus aspectos ambientais; 
extrair os requisites praticos; garantir seu atendimento, seja par meio de 
providencia de cunho administrative, seja pela adequac;:ao da rotina 
operacional; gerenciar a informac;:ao. (MOREIRA, 2001, p. 140) 

Dessa forma, observa-se segundo Braga (2007, p. 19) que "0 objetivo geral 

da ISO 14000 e fornecer assistencia para as organizac;oes na implanta9ao ou no 

aprimoramento de urn Sistema de Gestao Ambiental (SGA). A ISO e consistente 

com a meta de desenvolvimento sustentavel e e compatfvel com diferentes 

estruturas culturais, sociais e organizacionais". 

A International Standardization for Organization (ISO) e uma organiza9ao nao 

governamental fundada em 23 de fevereiro de 1947, com sede em Genebra e que 

tern como objetivo o f6ru,m internacional de normaliza9ao. 

Para a implanta9ao do sistema de gestao ambiental e necessaria cumprir 

cinco etapas, sendo elas: politica ambiental, planejamento, implementac;ao e 

opera9ao, verifica9ao e a9ao corretiva e a analise critica pela administra9ao. As 

quais serao abordadas a seguir, alem de levantarem-se alguns aspectos dos 

requisitos gerais. 

2.2.1 Requisitos Gerais 

Para Harrington e Knight (2001, p. 79 cita ISO 14001) "0 sistema de gestao 

ambiental ISO 14001 ap6ia-se numa espiral de melhoria continua, que contem as 
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cinco partes seguintes: politica ambiental, planejamento, implementa<_;;ao e opera<_;;ao, 

verificac;ao e a<_;;ao corretiva e a analise critica pela administrac;ao". 

Sell (2006, p. 30) afirma tambem que "Para iniciar a fase de estrutura<_;;ao e 

implementa<_;;ao do SGA, e necessaria dispor de recursos humanos - grupos de 

pessoas com competencia especializadas -, recursos financeiros, infra-estrutura e 

tecnologia necessarios para criar o SGA". 

Levando em conta o texto da norma NBR-ISO 14001:1996 que diz "A 

organizac;ao deve estabelecer e manter urn sistema de gestao ambiental, cujos 

requisitos estao descritos nesta sec;ao", o entendimento de Moreira (2001, p. 91) e 

que "Este item e de carater geral e significa apenas que a empresa deve implantar e 

manter urn SGA conforme os demais requisitos da Norma, que se seguem". 

2.2.2 Politica Ambiental 

Politica ambiental de acordo com a norma NBR-ISO 14001:1996 e a 

"Declara<_;;ao da organiza<_;;ao expondo suas intenc;oes e principios em relac;ao ao seu 

desempenho ambiental global, que prove uma estrutura para a<_;;ao e defini<_;;ao de 

seus objetivos e metas ambientais". Sobre este texto, Moreira (2001, p. 92) comenta 

que "A Politica Ambiental e, portanto, uma especie de carta de inten<_;;6es e pode ser 

considerada a bussola do Sistema, pois contem as diretrizes que devem nortea-lo, 

servindo de base para a definic;ao e revisao de objetivos e metas". 

Em outra interpreta<_;;ao da norma, destaca-se que no texto precisam estar 

explicitos os tres compromissos obrigat6rios, sendo estes: 

0 primeiro compromisso obrigat6rio se refere ao cumprimento das leis, 
normas ambientais e eventualmente algum compromisso subscrito pela 
organizac;:ao (c6digos de conduta da industria, Carta para o 
Desenvolvimento Sustentavel, acordos com 6rgaos publicos, associac;:oes, 
organizac;:oes ou qualquer outra parte interessada). 
0 segundo se refere a prevenc;ao da poluic;ao, cuja definic;:ao e apresentada 
a seguir( ... ) 0 terceiro se refere a melhoria continua, conforme a seguinte 
definic;:ao ( ... ). (MOREIRA, 2001, p. 92) 

Sobre estes dois ultimos itens, a norma NBR-ISO 14001:1996 traz como 

definic;ao da Prevenc;ao de Poluic;ao o "uso de processos, praticas, materiais ou 

produtos que evitem, reduzam ou controlem a polui<_;;ao, os quais podem incluir 

reciclagem, tratamento, mudanc;as no processo, mecanismos de controle, uso 
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eficiente de recursos e substitui<;ao de materiais". E, a Melhoria Continua como 

sendo o "processo de aprimoramento do sistema de gestae ambiental, visando a 

atingir melhorias no desempenho ambiental global de acordo com a politica 

ambiental da organiza<;ao. Nota: Nao e necessaria que o processo seja aplicado 

simu/taneamente a todas as areas de atividade". 

A responsabilidade pela defini<;ao da politica ambiental e da alta 

administra<;ao, a qual, tambem deve possibilitar o cumprimento das seguintes 

exigencias: 

A alta administragao deve definir a polftica ambiental da organizagao e 
assegurar que, dentro do escopo definido de seu sistema de gestao 
ambiental, a polftica: 
a) seja apropriada a natureza, escala e impactos ambientais de suas 
atividades, produtos e servigos; 
b) inctua uni comprometimento com a melhoria contfnua e com a prevengao 
da potuigao; 
c) inclua urn comprometimento em atender aos requisitos tegais aplicaveis e 
outros requisitos subscritos peta organiza<;ao; 
d) fornega uma estrutura para o estabetecimento e analise dos objetivos e 
metas ambientais; 
e) seja documentada, imptementada e mantida; 
f) seja comunicada a todos os que trabatham na organizagao ou que atuam 
em seu nome; 
g) esteja disponivel para o publico. (SELL, 2006, p. 32 cita ISO 14001 :2004) 

Verifica-se com o exposto, que nao basta apenas definir as politicas 

ambientais, e precise que estas sejam apropriadas a organiza<;ao, que tenham 

comprometimento em atender os requisites, que forne<;a estrutura, que esteja 

documentada, que seja comunicada aos seus colaboradores e que esteja de facil 

acesso ao publico. 

2.2.3 Planejamento 

A fase de planejamento consiste nas seguintes etapas, as quais serao 

abordadas a seguir: aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisites, 

objetivos e metas e programa(s) de gestae ambiental. 

a) Aspectos Ambientais 

Aspecto ambiental, de acordo com a norma NBR-ISO 14001:1996, e o 
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"elemento das atividades, produtos ou servi9os de uma organiza9ao que pode 

interagir com o meio ambiente. Nota: Urn aspecto ambiental significative e aquele 

que tern ou pode ter urn impacto ambiental significativo". 

Por este motivo, a organizagao precisa determinar, implementar e manter 

procedimentos que identifiquem os aspectos ambientais e determinar quais desses 

aspectos tern ou que pode causar impactos significativos, sempre documentando e 

atualizando essas informac;oes, conforme verifica-se a seguir: 

A organizac;ao deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para 
a) identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e 
servic;os, dentro do escopo definido de seu sistema de gestao ambiental, 
que a organiza9flo possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, 
levando em conta os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, 
produtos e servic;os novos ou modificados; 
b) determinar os aspectos que tenham ou possam ter impacto significative 
sobre o meio ambiente (isto e, aspectos ambientais significativos). 
A organizac;ao deve documentar essas informac;oes e mante-las 
atualizadas. 
A organizac;ao deve assegurar que os aspectos mais significativos sejam 
levados em considerac;ao no estabelecimento, implementac;ao e 
manutenc;ao de seu sistema de gestao ambiental. (SELL, 2006, p. 36 cita 
ISO 14001 :2004) 

Quanta a Moreira (2001, p. 99), este tern o mesmo entendimento, pois 

considera que "0 objetivo deste item e que a organizagao identifique todos os 

impactos ambientais significativos, reais e potenciais, relacionados as suas 

atividades, produtos e servic;os, para que possa controlar os aspectos sob sua 

responsabilidade e procurar, na medida do possivel, influenciar seus fornecedores". 

b) Requisites Legais e-Outros Requisites 

Considera-se requisitos legais e outros requisitos, aqueles procedimentos que 

a organizac;ao estabelece, implementa e mantem, relacionado aos seus aspectos 

ambientais, para identificar e ter acesso a requisitos legais ou subscritos pela 

organizagao e estabelecer como estes podem ser aplicados, como segue: 

A organizac;ao deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para 
a) identificar e ter acesso a requisitos legais aplicaveis e a outros requisites 
subscritos pela organizac;ao, relacionados aos seus aspectos ambientais; 
b) determinar como esses requisites se aplicam a seus aspectos 
ambientais. 
A organizac;ao deve assegurar que esses requisites legais aplicaveis e 
outros requisitos subscritos pela organizac;ao sejam levados em 
considerac;ao no estabelecimento, implementac;ao e manutenc;ao de seu 
sistema da gestao ambiental. (SELL, 2006, p. 41 cita ISO 14001 :2004) 
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Aborda-se ainda, que esses procedimentos buscam garantir que o 

compromisso politico esta de acordo com as normas, devido a sua constante 

atualiza<;ao, conforme o exposto: 

A organiza9ao deve estabelecer e manter um procedimento para identificar 
e ter acesso a legisla9ao e outros requisites par ela apoiados, ou aplicaveis 
aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou servi9os. 
Esse elemento ap6ia o compromisso politico com a conformidade legal. 
Pretende assegurar que este compromisso e confirmado par um 
conhecimento profunda de todas as regulamenta96es aplicaveis, que este 
conhecimento e informa96es chegam as pessoas que deles precisam para 
realizar seus trabalhos, e que este conhecimento nao e estatico - que 
existe um procedimento para acompanhar as mudan9as, manter-se 
atualizado, e antecipar novas regras. (HARRINGTON e KNIGHT, 2001, p. 
93) 

Para Moreira (2001, p. 140) "Urn dos compromissos expressos na Politica e 

exatamente o atendimento a legisla<;ao e normas ambientais apticaveis, bern· como 

aos demais requisitos subscritos pela organiza<;ao". Po rem, para isso, faz-se 

necessario observar o seguinte: 

0 atendimento a este requisite normative implica: 
- ter acesso continuo a legisla9ao ambiental e outros requisites 
- ter mecanismos para: 

- ldentificar os documentos legais aplicaveis a organiza9ao; 
- interpretar os documentos; 
- verificar a interferencia com seus aspectos ambientais; 
- extrair os requisites praticos; 
- garantir seu atendimento, seja par meio de providencias de cunho 
administrative, seja pela adequa9ao da retina operacional; 
- gerenciar a informa9ao. (MOREIRA 2001, p. 140) 

Apesar das abordagens acima, ainda nao se tern urn entendimento claro entre 

requisitos legais e outros requisitos. Por este motivo, segue sua defini<;ao, bern 

como, sua exemplifica<;ao: 

( ... ) exigencias contidas em legisla9ao e normas ambientais, seja no ~mbito 
federal, estadual, municipal (inclusive intemacional, dependendo da 
necessidade da empresa). Embora urn determinado tema possa ser 
abordado nas diversas instancias, uma lei municipal nao pode ser menos 
restritiva do que a estadual, nem esta menos do que a federal. 
Havendo legislayao estadual sabre um mesmo padrao de qualidade do ar, 
par exemplo, ja definido em legislayao federal, deve ser observada 
prioritariamente a primeira, uma vez que a esfera inferior pode ser ainda 
mais restritiva do que a esfera superior. Nos casas nao abordados nas leis 
estaduais, ou em caso de requisites conflitantes, prevalece a legisla9ao 
federal. A municipalidade tambem pode criar legisla9ao ainda mais restritiva 
do que a estadual em determinados aspectos. Assim sendo, em se tratando 
do mesmo assunto, a lei municipal sera prioritaria. (MOREIRA, 2001, p.140) 

Quanto aos outros requisitos, a seguir destacam-se alguns deles, bern como, 

alguns exemplos de sua aplica<;ao: 
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Sao considerados outros requisites aplicaveis a organiza9ao: 
- Regulamentos e Normas Tecnicas relacionadas com meio ambiente, em 
especial as emitidas pela ABNT - Associa9ao Brasileira de Normas 
Tecnicas, reconhecida como foro nacional de normaliza9ao (mice e 
representante nacional nos organismos internacionais e regionais de 
normaliza9ao. Algumas normas da ABNT sao referenciadas em leis e, 
portanto, passam a ser obrigat6rias. 
- Normas Regulamentadoras emitidas pelo Ministerio do Trabalho, sobre 
saude ocupacional e seguran9a no trabalho, que tenham interface como 
sistema de gestao ambiental. 
- Outras normas que se apliquem diretamente a aspectos ambientais 
especificos da empresa. Exemplo: normas da CNEN- Comissao Nacional 
de Energia Nuclear, para materiais radioativos. 
- C6digos de Conduta adotados em determinados ranios de neg6cio 
(Responsible Care, da industria qui mica, por exemplo) 
- Acordos assumidos voluntariamente pela organiza9ao Uunto a 
comunidade, a 6rgaos publicos, a municipalidade ou mesmo compromissos 
internacionais, como por exemplo a Carta de Desenvolvimento Sustentavel 
da Camara lnternacional do Comercio), e qualquer outro compromisso 
relacionado com questoes ambientais, assumidos com indiViduos ou 
grupos. (MOREIRA, 2001, p. 141) 

Pelo exposto acima, fica claro a diferenga entre ambos, ou seja, os requisitos 

legais sao as leis e normas ambientais estabelecidas pela esfera federal, estadual e 

municipal, ja os requisites legais, consistem nas regulamentagoes e normas emitidas 

por outras entidades, bern como, os acordos assumidos voluntariamente pela 

organizagao. 

c) Objetivos e metas 

Para Moreira (2001, p.151 cita ISO 14001:1996) o objetivo ambiental consiste 

num "( .. ) prop6sito ambiental global, decorrente da politica ambiental, que uma 

organizagao se propoe a atrngir, sendo quantificado sempre que exeqOivel". 

Enquanto que, meta ambiental "( .. ) e um requisito de desempenho detalhado, 

quantificado sempre que exeqOivel, aplicavel a organizagao ou partes dela, 

resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para 

que tais objetivos se]am atingidos". 

Assim, o estabelecimento, a implantagao e manutengao desses objetivos e 

metas, devem ser documentadas e estarem de acordo com os niveis e fungoes da 

organizagao. Alem disso, deve haver coerencia com a politica ambiental e a 

observancia das condigoes que a empresa apresenta para o seu cumprimento, o 

que se confirma no seguinte entendimento: 
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A organizac;ao deve estabelecer, implementar e manter objetivos e metas 
ambientais documentados, nas func;oes e nfveis relevantes da organizac;ao. 
Os objetivos e metas devem ser mensuraveis, quando exequfvel, e 
coerentes com a politica ambiental, incluindo-se os comprometimentos com 
a prevenc;ao de poluic;ao, com o atendimento aos requisites legais e outros 
requisites subscritos pela organizac;ao e com a melhoria continua. 
Ao estabelecer e analisar seus objetivos e metas, uma organiza<;ao deve 
considerar os requisites legais e outros requisites por ela subscritos, e seus 
aspectos ambientais significativos. Deve tambem considerar suas opc;oes 
tecnol6gicas, seus requisites financeiros, operacionais, comerciais e a visao 
das partes interessadas. (SELL, 2006, p.44 cita ISO 14001:2004) 

Dessa forma, outro entendimento de Moreira (2001, p. 151) e mais 

esclarecedor e que "(.J a meta e urn desdobramento do objetivo. Objetivo tern 

carater global, enquanto a meta e detalhada. Objetivo e o todo, meta e a parte. 

Significa dizer que, se todas as metas forem atingidas, o objetivo sera 

automaticamente alcan¢add'. 

d) Programa(s) de Gestao Ambiental 

0 estabelecimento de programas de gestao ambiental, bern como, de sua 

manutenc;ao, fazem-se necessaries na definic;ao das responsabilidades, meios e 

prazos que a empresa seguira para o alcance de seus objetivos e metas, conforme 

verifica-se: 

A organizac;ao deve estabelecer e manter programa(s) para atingir seus 
objetivos e metas devendo incluir: 
a) atribuic;ao de responsabilidades em cada func;ao e nfvel pertinente da 
organizac;ao, visando atingir os objetivos e metas. 
b) os meios e os prazos dentro dos quais eles devem ser atingidos. 
Para projetos relatives a novos empreendimentos e atividades, produtos ou 
servic;os, novos ou modificados, o(s) programa(s) deve(m) ser revisado(s), 
onde pertinente, para assegurar que a gestae ambiental se aplica a esses 
projetos. (NBR-ISO 14000:1996) 

Considerando o entendimento de Moreira (2001, p. 157), "Programa de 

Gestao Ambiental e, na verdade, o desdobramento das metas em urn plano de a9ao 

detalhado, no qual estejam definidos os meios (recursos) para se atingirem as 

metas, os responsaveis pelas a96es e os prazos". 

Sendo que, para a implantac;ao do programa de gestao ambiental e 
necessaria observar os seguintes passos: 

- Desdobrar os objetivos e metas em Programas, ou seja, pianos de ac;ao; 
- Estimar prazos e custos; 
- Obter aprovac;ao do Comite e autorizac;ao da autoridade competente para 
aprovisionar os recursos no orc;amento da Unidade; 
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- Definir responsabilidade pelas ayoes especificas, nos diversos niveis 
hierarquicos pertinentes; 

Documentar os programas (prazos, custos, cronograma, 
responsabilidades); 
- Acompanhar o andamento dos programas (Comite); 
- lncluir novos programas, se surgirem novos projetos, novos 
empreendimentos, etc.; 
-Manter o documento atualizado; 
- Registrar em ata eventuais atrasos ou alterayoes significativas nos 
programas. (MOREIRA, 2001, p.158) 

Pelo exposto, ressaltam-se a importancia de documentar e acompanhar o 

cumprimento dos programas, bern como, a cria<;ao de novos quando do surgimento 

de outros projetos, ah§m, da constante atualiza<;ao dos mesmos. 

2 .. 2,4 lmplem~nta~ao e Opera~ao 

Quanto a implementa<;ao e opera<;ao, abordam-se OS seguintes 

procedimentos: recursos, fun<;6es, responsabilidades e autoridades; treinamento, 

conscientizagao e competencia; comunica<;ao; documenta<;ao do SGA; controle de 

documentos; controle operacional e prepara<;ao e atendimento a emergencias. 

a) Recursos, fun~oes, responsabilidades e autoridades 

Verifica-se quanto aos recursos, fun<;6es, responsabilidades e autoridades 

que a norma nao estabelece quais os procedimentos que a organizagao deve 

observar para se estruturar ou definir as responsabilidades, apenas, que seja 

designado pela alta administra<;ao urn representante administrative, o qua~ sera 

responsavel pelo SGA, conforme segue: 

A norma nao define como a organizayao deve se estruturar ou que papeis 
e responsabilidades especificos deve delinear. A norma exige, sim, que a 
alta administrayao designe urn representante administrativo para o sistema 
de gestao ambiental. Essa pessoa deve ser responsavel pela gestao 
ambiental diaria dos requisitos do SGA e pela conformidade a norma. Esta 
pessoa tambem e responsavel pelo relato sobre o desempenho do SGA 
para a alta administrayao. Deve, portanto, possuir autoridade suficiente na 
organizayao e no local, bern como habilidade para acessar os recursos 
necessarios. (HARRINGTON e KNIGHT, 2001, p.1 00) 

Quanto a Moreira (2001, p. 160), este aborda que "As fun<;6es, 

responsabilidades e autoridade devem ser definidas, documentadas e comunicadas, 
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a fim de facilitar uma gestao ambiental eficaz". Alem disso, "A administrayao deve 

fornecer recursos essenciais para a implementa9ao e o controle do sistema de 

gestao ambiental, abrangendo recursos humanos, qualifica96es especificas, 

tecnologia e recursos financeiros". 

Frisa-se ainda, a importancia de se nomear urn gestor especifico para o SGA, 

pelos seguintes motivos: 

A alta administragao da organizagao deve nomear representante(s) 
especifico(s) que, independentemente de outras atribuigoes, deve(m) ter 
fungoes, responsabilidades e autoridade definida para: 
a) assegurar que os requisites do sistema de gestao ambiental sejam 
estabelecidos, implementados e mantidos de acordo com esta Norma, 
b) relata a alta administragao o desempenho do sistema de gestao 
ambiental, para analise critica, como base de aprimoramento do sistema de 
gestao ambiental. (MOREIRA, 2001, p. 160) 

E importante ressaltar que os procedimentos acima mencionados, garantem 

que o sistema de gestao ambiental esteja de acordo com as normas, alem, de 

possibilitar o seu constante aprimoramento. 

b) Treinamento, Conscientiza~ao e Competencia 

E de competemcia da organiza9ao, segundo Sell (2006, p. 54), "( .. ) assegurar 

que qualquer pessoa que, para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o 

potencial de causar impactos ambientais significativos identificados pela 

organiza9ao, seja competente com base em formayao apropriada, treinamento ou 

experiencia, devendo reter os registros associados". 
> • 

Ou seja, a entidade deve desenvolver o estabelecimento, implementa9ao e 

manuten9ao de procedimentos que conscientizem seu pessoal, sejam estes diretos 

ou diretos, do seguinte: 

a) da importancia de se estar em conformidade com a politica ambiental e 
com os requisites do sistema de gestao ambiental; 
b) dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos reais ou 
potenciais associados com seu trabalho e dos beneficios ambientais 
provenientes da melhoria do desempenho pessoal; 
c) de suas fungoes e responsabilidades em atingir a conformidade com os 
requisites do sistema de gestao ambiental; 
d) das potenciais conseqOencias da inobservancia de procedimentos 
especificados. (SELL, 2006, p. 54 cita ISO 14001:2004) 

Para Moreira (2001, p. 167), "0 objetivo deste requisito e garantir que todo o 

pessoal (proprio e contratado) seja conscientizado de sua responsabilidade 
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individual perante a politica e demais requisites do sistema de gestao ambiental; 

todo pessoal envolvido com tarefas potencialmente impactantes seja competente, 

com base em educagao, treinamento e/ou experiencia". Alem disso, "Trata-se do 

requisite chave par o sucesso da implantagao de qualquer sistema organizacional. 

Por melhor que tenha sido estruturado o sistema, por 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 ambientalmente responsavel". 

c) Comunica~ao 

A comunicagao dos aspectos ambientais e do SGA, deve ter sua divulga9ao 

em todos os setores e fungoes da organizagao, bern como, as partes externas 

interessadas, segundo o exposto: 

Com relac;ao aos seus aspectos ambientais e ao sistema de gestao 
ambiental, a organizac;ao deve estabelecer, implementar e manter 
procedimentos para 
a) comunicac;ao interna entre os varies niveis e func;oes da organizac;ao; 
b) recebimento, documentac;ao e resposta a comunicac;oes pertinentes 
oriundas de partes interessadas externas. 
A organizac;ao devera decidir se realizara comunicac;ao externa sobre seus 
aspectos ambientais significativos, devendo documentar sua decisao. Se a 
decisao for comunicar, a organizac;ao deve estabelecer e implementar 
metodos para esta comunicac;ao externa. (SELL, 2006, p. 57 cita ISO 
14001 :2004) 

A definigao trazida pela norma NBR-ISO 14001:1996, citada por Moreira 

(2001, p. 175), para "Parte lnteressada" e a seguinte: "lndividuo ou grupo 

interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma organiza9ao". 

Desta forma, consideram-se como partes interessadas: 

- A comunidade, sejam os 6rgaos publicos, as associac;oes comunitarias, 
entidades de ensino, organizac;oes nao governamentais, sindicatos, 
imprensa, radio, televisao, etc; 
- A vizinhan9a, ou seja, individuo ou conjunto de individuos que ocupam 
areas adjacentes as instala96es da organizagao; 
- Os pr6prios empregados; 
- Os clientes e o mercado; 
- Os acionistas. (MOREIRA, 2001, p. 175) 

Com relagao ainda a comunicagao, e interessante citar as seguintes 

possibilidades de sua ocorrencia: 

1. Da empresa para a propria empresa. 



1.1 Da administra~o para os empregados; 
1.2 Dos empregados para a administra9ao. 

2. Da empresa para o ambiente externo. 
3. Do ambiente externo para a empresa. (MOREIRA, 2001, p. 175) 
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Compreende-se que no ambito da organizac;ao, ha uma troca de 

comunicac;ao entre administrac;ao e empregado, ocorrendo o mesmo com a empresa 

e o ambiente externo a ela, quando se trata dos aspectos ambientas. 

d) Documentacao do Sistema de Gestao Ambiental 

A documentac;ao do sistema de gestao ambiental consiste na elaborac;ao de 

urn documento, o qual deve canter a descric;ao da politica, objetivos e metas 

ambientais, do escopo do SGA, seus principais elementos e os documentos que se 

fazem necessaries, conforme a seguinte descric;ao: 

A documenta9ao do sistema de gestao ambiental deve incluir 
a) politica, objetivos e metas ambientais; 
b) descri9ao do escopo do sistema de gestae ambiental; 
c) descri9ao dos principais elementos do sistema de gestae ambiental e sua 
intera9ao e referencia aos documentos associados; 
d) documentos, incluindo registros, requeridos por esta norma; 
e) documentos, incluindo registros determinados pela organiza9ao como 
sendo necessaries para assegurar o planejamento, operayao e controle 
eficazes dos processos que estejam associados com seus aspectos 
ambientais significativos. (SELL, 2006, p. 60 cita ISO 14001 :2004) 

A Norma NBR-ISO 14000:1996, citada por Moreira (2001, p. 181), diz que "A 

organizac;ao deve estabelecer e manter informac;oes, em papel ou meio eletronico, 

para: a) descrever os principais elementos do sistema de gestao e a interac;ao entre 

eles; b) fornecer orientac;ao sobre a documentac;ao relacionada". 

Desta forma, Moreira (2001, p. 181) interpretado o requisito constata que 

"Trata-se aqui da elaborac;ao de urn documento em que seja descrito de maneira 

generica o funcionamento de todos os elementos do SGA e que indique a 

documentac;ao especifica de cada elemento. Este documento norma1mente e 
denominado Manual do Sistema". 

e) Controle de Documentos 

Segundo Sell (2006, p. 66 cita ISO 14001:2004), "Os documentos requeridos 
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pelo sistema de gestao ambiental e por esta norma devem ser controlados. 

Registros sao urn tipo especial de documentos e devem ser controlados de acordo 

com os requisites estabelecidos em 4.5.4.". 

Diante desta exigencia, a organizac;ao deve preocupar-se em estabelecer, 

implementar e manter procedimentos, que atendam as necessidades descritas a 

seguir: 

a) aprovar documentos quanto a sua adequac;ao antes do uso; 
b) analisar eatualizar, conforme necessario, e reaprovar documentos; 
c) assegurar que as alterac;oes e a situac;ao atual da revisao de documentos 
sejam identificadas; 
d) assegurar que as versoes relevantes de documentos aplicaveis estejam 
disponiveis em seu ponte de uso; 
e) assegurar que os documentos permanec;am legiveis e prontamente 
identificaveis; 
f) ass.egurar que os documentos de origem externa determinados pela 
organizac;ao como sendo necessaria ao planejamento e operac;ao do 
sistema de gestao ambiental sejam identificados e que sua distribuic;ao seja 
controlada; 
g) prevenir a utilizac;ao nao intencional de documentos obsoletes e utilizar 
identificac;ao adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins. (SELL, 
2006, p. 66 cita ISO 14001 :2004) 

Conforme os entendimentos, a documentac;ao referente ao sistema de 

gestae ambiental deve ser controlada, para garantir que os documentos estejam 

sempre adequados e disponiveis aos seus usuarios. 

f) Controle Operacional 

A percepc;ao de Sell (2006, p. 67 cita ISO 14001:2004) sobre controle 

operacional e que "A organizac;ao deve indicar e planejar aquelas operac;oes que 

estejam associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo 

com a sua politica, objetivos e metas ambientais (.) ". 

Para isso, e necessaria que as operac;oes sejam especificadas, observando-

se as exigencias abaixo: 

a) estabelecimento, implementac;ao e manutenc;ao de procedimentos(s) 
documentado(s) para controlar situac;oes onde sua ausencia possa 
acarretar desvios em relac;ao a sua politica e aos objetivos e metas 
ambientais, 
b) determinac;ao de criterios operacionais no(s) procedimentos(s), e 
c) estabelecimento, implementac;ao e manutenc;ao de procedimento(s) 
associados aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos 
e servic;os utilizados pela organizac;ao e a comunicac;ao de procedimentos e 
requisites pertinentes a fornecedores, incluindo-se prestadores de servic;os. 
(SELL, 2006, p. 67 cita ISO 14001:2004) 
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Para Moreira (2001, p. 195), "Controle operacional significa realizar as 

atividades sem provocar poluic;ao, mediante: - procedimentos operacionais 

(lnstru96es de Trabalho); - lnstalac;ao de dispositivos e sistemas de controle dos 

poluentes; - Manutenc;ao; - Atua9ao junto a fornecedores". 

Segundo ainda Moreira (2001, p. 195), "0 requisite 'Controle Operacional' visa 

a garantir o nivel de desempenho ambiental da organizac;ao e e, por excelencia, 

responsavel pelo compromisso obrigat6rio expresso na Politica Ambiental no que diz 

respeito a "preven980 de polui980". 

g) Prepara~ao e Atendimento a Emergencias 

Quanto a preparac;ao e atendimento a emergencias, Sell (2006, p. 70 cita 

P 0 14001 :2004) entende que "A organiza9ao deve estabelecer, implementar e 

manter procedimento(s) para identificar potenciais situac;oes de emergencia e 

potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e como o 

organizac;ao respondera a eles". 

Com rela9ao as situa96es reais de emergencias e aos acidentes, cabe a 

entidade responder por eles, alem de prevenir ou suavizar os impactos ambientais. 

Deve tambem, analisar constantemente os procedimentos adotados e testa-los 

quando possivel, conforme a seguinte cita9ao: 

A organizagao deve responder as situagoes reais de emergencia e aos 
acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos 
associados. 
A organizagao deve, periodicamente, analisar e, quando necessaria, revisar 
seus procedimentos de preparagao e resposta a emergencia, em particular, 
ap6s a ocorrencia de acidentes ou situa<;oes emergenciais. 
A organiza<;ao deve tambem testar tais procedimentos, quando exequivel. 
(SELL, 2006, p. 70 cita ISO 14001 :2004) 

A interpretac;ao de Moreira (2001, p. 222) para este requisite e que 

"Demonstrar prontidao para atender a situa96es de emergencia implica identificar as 

possiveis situac;oes emergenciais, definir formas de mitigar os impactos associados, 

prover os recursos necessaries e treinar periodicamente uma brigada de 

emergemcia". 

2.2.5 Verifica~ao e A~ao Corretiva 
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A verificac;ao e a ac;ao corretiva abrangem as seguintes etapas, as quais 

serao detalhadas na sequencia: monitoramento e medic;ao; avaliac;ao do 

atendimento a requisitos legais e outros; nao-conformidade, ac;oes corretiva e 

preventiva e; controle de registros e auditoria. 

a) Monitoramento e Medi~ao 

0 monitoramento e a medic;ao, no sistema de gestao ambiental, 

compreendem o constante acompanhamento das caracteristicas das atividades da 

organizac;ao, que podem causar impactos ambientais. Para isso, e necessaria que 

os procedimentos sejam estabelecidos de acordo com o seguinte entendimento: 

A organizac;ao deve estabelecer, implementar e manter procedimentos(s) 
para monitorar e medir regularmente as caracteristicas principais de suas 
operac;oes que possam ter um impacto ambiental significative. O(s) 
procedimento(s) deve(m) incluir a documentac;ao de informac;oes para 
monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a 
conformidade com os objetivos e metas ambientais da organizac;ao. 
A organizac;ao deve assegurar que equipamentos de monitoramento e 
medic;ao calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, devendo-se 
reter os registros associados. (SELL, 2006, p. 73 cita ISO 14001 :2004) 

Quanto a analise da palavra monitoramento, esta nao faz muito tempo que 

passou a ser utilizada pelos 6rgaos ambientais, veja-se: 

A palavra monitoramento s6 apareceu no Dicionario Aurelio em revisoes 
mais recentes. Ha poucos anos, o termo considerado mais correto era 
"monitorizac;ao", utilizado inclusive pelos tecnicos dos 6rgaos ambientais. 
Consagrada pelo uso, a palavra monitoramento ja se incorporou ao lexica e 
a maioria dos usuaries nem ficou sabendo que um dia foi mal vista em 
termos de pad roes lingilisticos. (MOREIRA, 2001, p. 229) 

Dessa forma, Moreira (2001, p. 229) entende que "A ideia associ ada ao termo 

"monitorar'', no presente contexto, e o acompanhamento de dados sobre 

caracteristicas de aspectos ambientais significativos e sua comparac;ao com padroes 

legais aplicaveis, pressupondo-se a realizac;ao de medic;oes peri6dicas". 

b) Avalia~ao do Atendimento a Requisites Legais e Outros 

A organizac;ao deve, segundo Sell (2006, p. 75 cita ISO 14001:2004) "De 

maneira coerente com o seu comprometimento de atendimento a requisitos, ( ... ) 

estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para avaliar periodicamente o 
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atendimento aos requisitos legais aplicaveis". 

Ou seja, os requisitos legais e os outros requisitos devem ser avaliados 

periodicamente, sendo que, o resultado dessas avaliagoes deve ser mantido. Pois, 

segundo Sell (2006, p. 75 cita ISO 14001 :2004), "A organizagao deve manter 

registros dos resultados das avaliagoes peri6dicas". Deve ainda, "( . .) avaliar o 

atendimento a outros requisitos por ela subscritos. A organiza9ao pode combinar 

esta avaliagao com a avaliagao referida em 4.5.2.1. ou estabelecer urn procedimento 

em separado". E, "(..) manter registros dos resultados das avaliagoes peri6dicas". 

c) Nao-Conformidade e A~oes Corretiva e Preventiva 

Na compreensao de Sell (2006, p. 76 cita ISO 14001 :2004), "A organizal(ao 

deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para tratar as nao

conformidades reais e potenciais, e para agoes corretivas e preventivas". 

Para isso, os procedimentos devem ser definidos, para que ocorra a 

satisfa9ao das seguintes condigoes: 

a) identificar e corrigir nao-conformidade(s) e executar ac;oes para mitigar 
seus impactos ambientais, 
b) investigar nao-conformidade(s), determinar sua(s) causa(s) e executar 
ac;oes para evitar sua repetic;ao, 
c) avaliar a necessidade de ac;ao(oes) para prevenir nao-conformidade e 
implementar ac;oes apropriadas para evitar sua ocorrencia, 
d) registrar os resultados da(s) ac;ao(oes) corretiva(s) e preventiva(s) 
executada( s ), 
e) analisar a eficacia da(s) ac;ao(oes) corretiva(s) e preventiva(s) 
executada(s). 
As ac;oes executadas devem ser adequadas a magnitude dos problemas e 
aos impactos ambientais encontrados. 
A organizac;ao deve assegurar que sejam feitas as mudanc;as necessarias 
na documentayao dos sistema de gestae ambiental. (SELL, 2006, p. 76 cita 
ISO 14001 :2004) 

Faz-se necessaria frisar, que as nao-conformidades encontradas e as agoes 

corretivas e preventivas estabelecidas, devem ser incluidas na documentayao do 

sistema de gestao ambiental. 

d) Controle de registros 

Quanta ao controle de registros, Sell (2006, p. 78 cita ISO 14001 :2004) diz 
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que "A organiza<;:ao deve estabelecer e manter registros, conforme necessaria, para 

demonstrar conformidade com os requisites de seu sistema da gestao ambiental e 

desta norma, como os resultados obtidos". 

Sell (2006, p. 78 cita ISO 14001 :2004) ainda complementa que "A 

organiza<;ao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a 

identifica<;ao, armazenamento, prote<;ao, recupera<;ao, reten<;ao e descarte de 

registros.Os registros devem sere permanecer legiveis". 

e) Auditoria do Sistema de Gestao Ambiental 

Quanto as auditorias do sistema de gestao ambiental, estas sao internas e 

devem ser rearizadas em intervalos planejados, para verificar se o SGA esta de 

acordo com o planejado para a gestao ambiental da organiza<;ao, se foi 

adequadamente implantado e se e mantido, alem de fornecer informa<;6es para a 

administra<;ao, conforme verifica-se: 

A organiza<;ao deve assegurar que as auditorias internas do sistema de 
gestao ambiental sejam conduzidas em intervalos planejados para 
a) determinar se o sistema da gestao ambiental 
1) esta em conformidade com os arranjos planejados para a gestao 
ambiental, incluindo-se os requisites desta Norma, e 
2) foi adequadamente implementado e e mantido, e 
b) fornecer informa<;oes a administra<;ao sobre os resultados das auditorias. 
Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s), 
implementado(s) e mantido(s) pela organiza<;ao, levando-se em 
considera<;ao a importancia ambiental da(s) opera<;ao(oes) pertinente(s) e 
os resultados das auditorias anteriores. 
Procedimento(s) de auditoria deve(m) ser estabelecido(s), implementado(s) 
e mantido(s) para tratar 
• das responsabilidades e requisites para se planejar e conduzir as 

auditorias, para relatar os resultados e manter registros associados, 
• da determina<;ao dos criterios de auditoria, escopo, freqoencia e metodos. 
A sele<;ao de auditores e a condu<;ao das auditorias devem assegurar 
objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. (SELL, 2006, p. 79 
cita ISO 14001:2004) 

Frisa-se, conforme cita<;ao acima, que a escolha dos auditores, bern como, a 

realiza<;ao do processo de auditoria, deve ocorrer de forma objetiva e com 

imparcialidade. 

2.2.6 Analise Critica pela Administra~ao 
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A analise critica pela administra<;ao pode ser entendida como dois 

momentos, sendo estes: as entradas para analise e as saidas da analise. 

As analises do sistema de gestao ambiental pela administra<;ao asseguram 

sua adequa<;ao, pertinencia e eficacia. Pois, avaliam as possibilidades de melhoria 

ou de altera<;6es, tanto do SGA quando das politicas ambientais, alem dos objetivos 

e metas ambientais, conforme o seguinte entendimento: 

A alta administrac;ao da organizac;ao deve analisar o sistema de gestao 
ambiental, em intervalos planejados, para assegurar sua continuada 
adequac;ao, pertinencia e eficacia. Analises devem incluir a avaliac;ao de 
oportunidades de melhoria e a necessidade de alterac;oes no sistema de 
gestao ambiental, inclusive da politica ambiental e dos objetivos e metas 
ambientais. Os registros das analises pela administrac;ao devem ser 
mantidos. (SELL, 2006, p. 81 cita ISO 14001 :2004) 

Quando das entradas para analise pela administra<;ao, e nec;essario que 

estas contenham: 

a) resultados das auditorias internas e das avaliac;oes do atendimento aos 
requisitos legais e outros subscritos pela organizagao, 
b) comunicac;ao(oes) proveniente(s) de partes interessadas externas, 
incluindo reclamac;oes, 
c) o desempenho ambiental da organizac;ao, 
d) extensao na qual foram atendidos os objetivos e metas, 
e) situac;ao das ac;oes corretivas e preventivas, 
f) ac;oes de acompanhamento das analises anteriores, 
g) mudanc;a de circunstancia, incluindo desenvolvimento em requisites 
legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, e 
h) recomendac;oes para melhoria. (SELL, 2006, p. 81 cita ISO 14001:2004) 

Segundo ainda Sell (2006, p. 81 cita ISO 14001 :2004), "As saidas da analise 

pela administra<;ao devem incluir quaisquer decisoes e a<;oes relacionadas a 

possiveis mudan<;as ,na politica ambiental, nos objetivos, metas e em outros 

elementos do sistema de gestao ambiental, consistentes com o comprometimento 

com a melhoria continua". 

2.3. PRINCIPAlS NORMAS 

As empresas no desenvolvimento de suas atividades operacionais 

contaminam ou poluem o meio ambiente. Por este motivo, as legisla<;oes ambientais 

buscam adequa-las a urn processo que previna ou diminua esses impactos 

ambientais, conforme segue: 

A Legislac;ao vigente tern como objetivo a adequac;ao das empresas a urn 
processo que previna ou minimize a contaminac;ao ou a poluic;ao do meio 
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ambiente durante sua atividade operacional. lsso e realizado atraves de 
leis, normas e resoluc;;oes no ambito Federal Estadual e Municipal ou por 
instituic;;oes que possuem competencia para normalizar e controlar 
determinados procedimentos referentes a atividades especificas, como a 
utilizac;;ao de substancias perigosas. (BRAGA, 2007, p.157) 

Desta forma, destacam-se a seguir algumas leis, resolugoes e portarias no 

ambito Federal e Estadual, que dispoem sabre as questoes ambientais. 

2.3.1 Legislac;ao Federal 

Diante da quantidade de Legislagao Federal a respeito do meio ambiente, 

destacam-se as seguintes leis, resolu9oes do CONAMA e a portaria do IBAMA: 

a) Lei n° 6.938 de 31/8/81. aJterada pela Lei n° 10.165, de 27/12/00: dispoe sobre a 

Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulagao e 

aplicagao, e da outras providencias. 

b) Lei n° 6.902 de 27/4/81: Dispoe sobre a criagao de Estagoes Ecol6gicas, Areas 

de Protegao Ambiental, e da outras providencias. 

c) Constituic;ao Federal de 1988- Titulo VII da Ordem Social- Capitulo VI do 

Meio Ambiente- Artigo 225: dispoe sobre os principios que norteiam a base da 

politica ambiental no Brasil. 

d) Lei n° 9.433 de 8/1/97: institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso 

XIX do art. 21 da Constituigao Federal e altera o art. 1° da Lei n° 8.001, de 13 de 

margo de 1990, que modificou a Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

e) Lei n° 9.605 de 12/2/98- Lei de Crimes Ambientais: dispoe sabre as sangoes 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e da outras providencias. 

f) Lei n° 9.795, de 27/4/99- Lei de Educac;ao Ambiental: Dispoe sabre a educagao 

ambiental, institui a Politica Nacional de Educagao Ambiental e da outras 

providencias. 

g) Lei n° 9.984 de 17/7/00: dispoe sobre a criagao da Agencia Nacional de Aguas 

(ANA), entidade federal de implementagao da Politica Nacional de Recursos 

Hidricos e de coordenagao do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hidricos, e da outras providencias. 
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h) Lei N° 11428/2006- Disp6e sabre a utilizagao e protegao da vegetagao nativa do 

Bioma Mata Atlantica, e da outras providencias 

i) Lei N° 11284/2006- Dispoe sabre a gestaode florestas publicas para a produ9ao 

sustentavel; institui, na estrutura do Ministerio do Meio Ambiente, o Servi9o 

Florestal Brasileiro- SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal

FNDF; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de 

dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4. 771, de 15 de setembro 

de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6;015, de 31 de dezembro de 1973; 

e da outras providencias. 

j) Resoluc;ao CONAMA n° 001/86: define as atividades que dependerao da 

elaboragao de estudo de impacto am.biental e respective relat6rio de impacto 

ambiental (RIMA). 

k) Resoluc;ao CONAMA n° 05/88: regulamenta o licenciamento de obras de 

saneamento basico. 

I) Resoluc;ao CONAMA n° 001/90: define criterios e diretrizes para a emissao de 

ruidos. 

m) Porta ria IBAMA 127/2001: lnstitui o Centro de Licenciamento Ambiental Federal 

(CELAF), com atuagao em todo territ6rio nacional. 

2.3.2 Legislac;ao Estadual 

No Parana ha uma vasta legislagao referente as quest6es ambientais, desta 

forma, abordam-se a seguir, as principais delas: 

a) Lei Estadual n°. 12.945, de 05 e setembro de 2000: lnstitui o FEMA - Fundo 

Estadual do Meio Ambiente, define finalidades, origens dos recursos, sua 

administragao, aplicagoes dos recursos, e adota outras providencias. 

b) Lei Estadual n°. 11.054, de 11 de janeiro de 1995: Dispoe sobre a lei Florestal 

do Estado. 

c) Lei Estadual n°. 7.109, de 17 de janeiro de 1979: lnstitui o Sistema de prote9a0 

do Meio Ambiente e adota outras providencias. 

d) Lei 16436 - 22 de Fevereiro de 2010: lncentiva o desenvolvimento de ag6es de 

preservagao ambiental pelos agricultores familiares, mediae grande produtores 
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do Estado do Parana 

e) Lei 16346 - 18 de Dezembro de 2009: Dispoe sabre a obrigatoriedade das 

empresas potencialmente poluidoras de contratarem responsavel tecnico em 

meio ambiente. 

f) Lei 14781 - 14 de Julho de 2005: Obriga as empresas que, para funcionamento, 

necessitam de Licen9a Ambiental, apresentem junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente, o Passive Ambiental, sem o que nao sera concedido o 

Certificado de Encerramento das Atividades. 

g) Lei 13458 - 11 de Janeiro de 2002: Dispoe sabre obrigatoriedade de 

comparecimento a palestras que visem a importancia de prote9ao do meio 

ambiente, por infratores da respectiva Jegisla9ao. 

h) Lei 13448 - 11 de Janeiro de 2002: Dispoe sabre Auditoria Ambiental 

Compuls6ria e adota outras providencias. 

i) Lei 15802 - 18 de Abril de 2008: lnstitui o Programa Parana Limpo, conforme 

especifica. 

j) Lei 15788 - 20 de Fevereiro de 2008: lnstitui, no ambito do Estado do Parana, o 

Programa: "Uma Crian9a, Uma Arvore". 

2.4. LEGISLACAO MUNICIPAL 

Abordam-se a seguir a Jegisla9ao dos municipios do Estado do Parana com 

mais de 100 mil habitantes, os quais encontram-se divididos por regioes, sendo etas: 

Curitiba e municipios da Regiao Metropolitana, regiao Oeste do Parana, regiao 

Norte, regiao Noroeste, regiao dos Campos Gerais, regiao Central e municipios do 

Lito raJ. 

2.4.1 Curitiba e Municipios da Regiao Metropolitana 

Neste item serao citadas as principais Jegisla96es divulgadas pelos 

municipios de Curitiba e regiao Metropolitana com mais de 100 mil habitantes. 

Fazem parte desta regiao os seguintes municipios: Sao Jose dos Pinhais, Colombo, 

Pinhais, Araucaria e Campo Largo. 
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a) Curitiba 

a-1) Decreto Lei 1.153/2004: Regulamenta os Artigos 7° e 9°, da Lei n°. 7.833/1991, 

institui o Sistema de Licenciamento Ambiental no Municipio de Curitiba e da 

outras providemcias. 

a-2) Decreto 983/2004: Dispondo sobre a coleta, o transporte, o tratamento e a 

disposic;ao final de residues s61idos no Municipio de Curitiba. 

a-3) Decreto 606/2007: Regulamenta a Lei n°. 12.080/2006, que cria a Reserva 

Particular do Patrimonio Natural Municipal - RPPNM. 

a-4) Lei 7.833/1991: Dispoe sobre a politica de protec;ao, conservac;ao e 

recuperac;ao do meio ambiente e da outras providemcias. 

a-5) Lei 9.805/2000: Cria o Setor Especial do Anel de Conservac;ao Sanitaria 

Ambiental e da outras providemcias. 

a-6) Lei 9.806/2000: lnstitui o C6digo Florestal do Municipio de Curitiba, e da outras 

p rovidencias. 

a-7) Lei 9.991/2000: Altera os incisos I, letra "d", II, VIII e XIX, do art. 2°, da Lei n° 

9805, de 03 de janeiro de 2000, que cria o Setor Especial do Anel de 

Conservac;ao Sanitaria Ambiental e da outras providencias. 

a-8) Lei 10.072/2000: Altera a redac;ao do § 1°, do art. 22, incises II, Ill e IX, do art. 

43 e art.44, da Lei n° 9806, de 04 de janeiro de 2000 que "lnstitui o C6digo 

Florestal do Municipio de Curitiba". 

a-9) Lei 11.095/2004: Dispoe sobre as normas que regulam a aprovac;ao de 

projetos, o licenciamento de obras e atividades, a execuc;ao, manutenc;ao e 

conservac;ao de obras no Municipio, e da outras providencias. 

a-10) Lei 11.268/2004: Autoriza o Municipio de Curitiba a conceder o uso do Aterro 

Sanitaria da Caximba para explorac;ao do Biogas. 

a-11) Lei 12.080/2006: Cria a Reserva Particular do Patrimonio Natural Municipal

RPPNM. 

b) Sao Jose dos Pinhais 

b-1) Lei n° 964, de 21 de novembro de 2006: Dispoe sobre o reconhecimento das 
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iniciativas de preserva<;ao ambiental via certifica<;ao em Sao Jose dos Pinhais e 

da providencias correlatas. 

b-2) Lei n° 958, de 13 de novembro de 2006: institui o plano integrado de 

gerenciamento de residuos da constrw;ao civil no municipio de Sao Jose dos 

Pinhais. 

b-3) Lei n° 809, de 04 de novembro de 2005: dispoe sobre a separa<;ao, coleta e 

reciclagem de residuos domesticos no municipio de Sao Jose dos Pinhais. 

b-4) Lei n° 745, de 15 de julho de 2005: dispoe sobre a coleta especial, destina<;ao 

e armazenamento dos residuos domesticos potencialmente poluidores na cidade 

de Sao Jose dos Pinhais, visando o controle da polui<;ao, da contamina<;ao da 

fauna, flora, solo e da agua a minimiza<;ao dos impactos ambientais e da saude 

publica. 

b-5) Lei n° 705, de 08 de abril de 2005: altera dispositivos na lei n° 100, de 9 de 

dezembro de 1996 - que cria o conselho municipal do meio ambiente, a 

conferencia municipal de meio ambiente e o fundo municipal de meio ambiente. 

b-6) Decreta Legislativo n° 82/98: aprova o 4° termo aditivo ao convenio n° 

96cv00090, celebrado entre o Ministerio do Meio Ambiente, dos Recursos 

Hidricos e da Amazonia Legal e o Estado do Parana, atraves da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos, do lnstituto Ambiental do Parana 

e a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais. 

c) Colombo 

c-1) Decreta Legislativo n°. 73/1998: Referenda os conv€mios e termos de ajuste 

firmados entre o Municipio de Colombo e o FNDE - Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educa<;ao sob o n°. 5.707/97; e o Ministerio do Meio 

Ambiente dos Recursos Hidricos e da Amazonia Legal - MMA sob o n°. 

97CV00042; e a Superintend€mcia de Desenvolvimento de Recursos Hidricos e 

Saneamento Ambiental - SUDERHSA. 

c-2) Lei Ordinaria n°. 838/2002: Dispoe sobre a proibi<;ao do plantio e 

comercializa<;ao de organismos geneticamente modificados OGM, no 

Municipio de Colombo e da outras providencias. 
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d) Pinhais 

d-1) Decreto n° 177/2009: lnstitui a Comissao Tecnica de Urbanismo e Meio 

Ambiente. 

d-2) Decreto n° 712/2004: Disp6e acerca da criac;ao, organizac;ao, atribuic;oes da 

Comissao Tecnica de Urbanismo e Meio Ambiente. 

d-3) Lei n° 563/2003: Disp6e sabre o recolhimento, armazenagem, aproveitamento 

e comercializac;ao de lixo em escolas da rede municipal de ensino e da outras 

providencias. 

d-4) Lei n° 562/2003: Disp6e sabre a recepc;ao de residuos s61idos potencialmente 

perigosos a saude e ao meio ambiente. 

d-5) Lei n° 467/2001: Proibe a utilizac;ao de produtos quimicos para capina de mato 

nos terrenos situados no Municipio de Pinhais e da outras providencias. 

e) Araucaria 

e-1) Decreto n° 11.304/1994: Estabelece norm as para a implantac;ao do programa 

municipal de esgotamento sanitaria. 

e-2) Lei n° 996/1995: Reformula o Conselho Municipal de Defesa do Meio ambiente, 

e da outras providencias. 

e-3) Lei n° 1.010/1995: Dis poe sabre o Regulamento Sanitaria e Ambiental do 

municipio de Araucaria, e da outras providencias. 

e-4) Lei n° 1.229/2001: Torna obrigat6rio o monitoramento da qualidade _do ar, sua 

divulgac;ao, e outras provid€mcias. 

e-5) Lei n° 1.230/2001: Cria o Certificado de Empresa Ecologicamente Correta em 

ambito municipal. 

e-6) Lei n° 1.256/2001: Autoriza o Poder Executivo a implantar o programa de 

coleta de lixo domestico reciclavel no quadro urbano do municipio. 

e-7) Lei n° 1.292/2001: lnstitui o Fundo Especial do Meio Ambiente- FEMA. 

e-8) Lei n° 1.490/2004: Declara de utilidade publica a Associac;ao de Defesa do 

Meio Ambiente de Araucaria - AMAR, conforme especifica. 

e-9) Lei n° 1.892/2008: Cria a Certificac;ao Ambiental denominada Selo Verde de 
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Araucaria, conforme especifica. 

f) Campo Largo 

f-1) Lei Ordinaria n° 897/1990: Dispoe sobre as ac;oes de saneamento e vigilancia 

sanitaria, estabelecendo as sanc;oes respectivas e da outras providencias. 

f-2) Lei Ordinaria n° 1149/1995: Dispoe sobre a politica de protec;ao, conservac;ao e 

recuperac;ao do meio ambiente e cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

o Fundo Municipal do Meio Ambiente, e da outras providencias. 

f-3) Lei Ordinaria n° 1.814/2005: Dispoe sobre a politica de protec;ao, conservac;ao 

e recuperac;ao do meio ambiente. 

f-4) Lei Ordinaria n° 1;921/2006: Dispoe sobre os agentes de protec;ao do meio 

ambiente e da outras providencias. 

2.4.2 Municipios da Regiao Oeste do Parana 

Quanto as principais legislac;oes ambientais divulgadas pelos municipios da 

regiao Oeste do Parana com mais 100 mil habitantes, sendo estes, Cascavel, Foz 

do lguac;u e Toledo, destacam-se as seguintes: 

a) Cascavel 

a-1) Lei n° 5.359/2009: institui norm as e procedimentos para a reciclagem, 

gerenciamento e destinac;ao final de lixo tecnol6gico e da outras providemcias. 

a-2) Lei n° 3.397/2002: institui o "programa Cascavel rodando limpo" no Municipio 

de Cascavel e da outras providencias. 

a-3) Lei n° 3.305/2001: institui o licenciamento ambiental no ambito do Municipio de 

Cascavel e da outras providencias. 

a-4) Lei n° 3.288/2001: dispoe sobre o recolhimento, armazenagem aproveitamento 

e comercializac;ao de lixo em escolas da rede municipal de ensino e da outras 

providencias. 

a-5) Lei n° 3.238/2001: cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM. 
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a-6) Lei n° 3.218/2001: dispoe sobre a recepgao de residuos s61idos potencialmente 

perigosos a saude e ao meio ambiente. 

b) Foz do lguacu 

b-1) Decreta n° 19.297/2009: Regulamenta a Lei n° 3.340, de 4 de junho de 2007, 

que "Dispoe sobre o uso de embalagens biodegradaveis para o 

acondicionamento de produtos e mercadorias pelos estabelecimentos 

comerciais localizados no municipio de Foz do lguagu.". 

b-2) Lei n° 3.597/2009: Declara de utilidade publica a Cooperativa dos Agentes 

Ambientais de Foz do lguagu - COAAFI. 

b-3) Lei n° 3.558/2009: Dispoe sobre a obrigatoriedade das concessionarias de 

autom6veis plantarem arvores para mitigagao do efeito estufa e da outras 

providencias. 

b-4) Decreta n° 17.204/2006: Altera a redagao do § 1°, do art. 2°, do Decreta n° 

15.406, de 24 de outubro de 2003, que dispoe sobre a criagao no ambito do 

municipio de Foz do lguagu do "programa da agenda 21 local" e da outras 

providencias. 

b-5) Lei n° 3.142/2005: Dispoe sobre a criagao do Grupamento de Defesa do Meio 

Ambiente - GOA, na Guarda Municipal de Foz do lguagu, e da outras 

providencias. 

b-6) Lei Ordinaria n° 2. 702/2002: Dispoe sobre a coleta, o recolhimento e o destine 

final de residuos de s61idos potencialmente perigosos que menciona, e adota 

outras providencias. 

b-7) Lei Ordinaria n° 2.356/2000: Dispoe sobre a separagao e coleta seletiva dos 

residuos s61idos no municipio de Foz do lguagu e da outras providencias. 

b-8) Decreta n° 14.649/2002: lnstitui a Agencia Reguladora de Saneamento de Foz 

do lguagu - ARESFI. 

b-9) Decreta n° 15.406/2003: Cria no ambito do Municipio de Foz do lguagu "0 

Programa da Agenda 21 Local" e da outras providencias. 

b-10) Lei n° 3.082/2005: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a inscrever 

o municipio de Foz do lguagu como membra da Associagao Nacional de 
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Municipios e Meio Ambiente - ANAMMA. 

b-11) Lei Complementar n° 20/93: Dispoe sobre a politica de preservac;ao, 

protec;ao, conservac;ao e recuperac;ao do meio ambiente, revoga a Lei n° 

1.708/92, e da outras providencias. 

c) Toledo 

c-1) Lei Ordinaria 1.788/1996: Dispoe sobre a politica de protec;ao ambiental do 

Municipio de T aledo. 

c-2) Lei Ordinaria 1.799/1997: lnstitui o Fundo Municipal de Desenvolvimento e 

Conservac;ao Florestal (DUNDEFLOR). 

c-3) Lei Ordinaria 1.825/1999: Dispoe sabre o C6digo Municipal de Limpeza 

Urbana de Toledo. 

c-4) Lei Ordinaria n°. 1.881/2004: Cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o 

Fundo Municipal do Meio Ambiente de Toledo. 

c-5) Lei Ordinaria n°. 75/2005: Dispoe sabre a concessao dos servic;os de 

abastecimento de agua potavel e de coleta e tratamento de esgotos sanitarios a 
Companhia de Saneamento do Parana (SANEPAR). 

2.4.3 Municipios da Regiao Norte do Parana 

Os municipios com mais de 100 mil habitantes que serao considerados na 

regiao Norte do Parana sao: Apucarana, Londrina e Arapongas. Das legislac;oes 

ambientais divulgadas por esses municipios, seguem as principais: 

a) Apucarana 

a-1) Lei Ordinaria n°. 2/2002: Sistematiza o regramento de padroes urbanisticos, 

sanitarios e ambientais para instalac;ao de antenas e estac;oes radio-base 

(ERBS) e mini-estac;oes de radio-base (mini-ERBS) de telefonia celular e 

telecomunicac;oes em geral, transmissores de radiodifusao e equipamentos afins 

e da outras providencias. 
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a-2) Lei Ordinaria n°. 13/2004: Dispoe sabre a preserva9ao do patrimonio naturale 

cultural do Municipio de Apucarana, cria o Conselho Municipal do Patrimonio 

Cultural e institui o Fundo de Prote9ao do Patrim6nio Cultural de Apucarana e da 

outras providemcias. 

a-3) Lei Ordinaria n°. 68/2005: Cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e revoga 

a Lei 003/04 de 26/01/04, dando outras providemcias. 

a-4) Lei Ordinaria n°. 104/2005: Autoriza o Executive Municipal, a outorgar 

concessao do servi9o de coleta do lixo, com recupera9ao ambiental atraves da 

opera9ao do manejo do aterro sanitaria, e da outras providencias. 

a-5) Lei Ordinaria n°. 155/2005: Autoriza o Executive Municipal a outorgar 

concessao a Companhia de Saneamento do Parana- SANEPAR, do servi9o de 

opera9ao do manejo do aterro sanitaria, revoga a Lei n°. 104/05 de 25/11/05 e 

da outras providencias. 

b) Londrina 

b-1) Lei Ordinaria n°. 7.704/1999: Dispoe sobre os atos de limpeza publica e da 

outras providencias. 

b-2) Lei Ordinaria n°. 8.054/2000: Cria o Programa Municipal de Reflorestamento. 

b-3) Lei Ordinaria n°. 8.323/2000: Declara Parque Ecol6gico de Londrina a area de 

preserva9ao ambiental do local denominado aterro do Lago lgap6 II, a margem 

esquerda do Ribeirao Cambe, entre a Foz do C6rrego Agua Fresca e a Avenida 

Prefeito fa ria Lima, e da outras providencias. 

b-4) Lei Ordinaria n°. 8.490/2001: lmplanta a Agenda 21 do Municipio de Londrina 

e da outras providencias. 

b-5) Lei Ordinaria n°. 8.677/2001: Extingue a Autarquia Municipal do Ambiente e, 

em substituic;ao, institui a Secretaria Municipal do Ambiente e da outras 

providencias. 

b-6) Lei Ordinaria n°. 8.838/2002: lnstitui o Programa Especial de Plantio de 

Arvores nas escolas da Rede Municipal de Ensino. 

b-7) Lei Ordinaria n°. 9.074/2003: lnstitui, no ambito do Municipio de Londrina, 

Programa de Apoio a Projetos Ambientais financiados com recursos do Fundo 
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Municipal do Meio Ambiente e da outras providencias. 

b-8) Decreta n°. 416/2009: Regulamenta os procedimentos para autoriza<;ao e 

abate de arvores, sua publica<;ao e controle social, e instituir 

o cadastro voluntario de prestadores de servi<;o. 

b-9) Decreta n°. 768/2009: Estabelece as diretrizes para o controle dos residuos da 

constru<;ao civil em Londrina. 

b-10) Decreta n°. 769/2009: Regula o gerenciamento dos residuos organicos e 

rejeitos no Municipio de Londrina. 

b-11) Decreta n°. 770/2009: Cria o cadastro municipal de presta<;ao de servi<;os na 

area de residuos. 

c) Arapongas 

c-1) Lei n° 3.066/2003: Dispoe sabre a altera<;ao na Lei n° 2.797, de 25 de maio de 

2001, que criou o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e da outras 

providencias. 

c-2) Lei n° 2.941/2002: Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente, e da outras 

providencias. 

c-3) Lei n° 2.797/2001: Dispoe sabre a cria<;ao do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente e da outras providencias. 

2.4.4 Municipios da RegUio Noroeste do Parana 

0 municipio de Maring a e o (mico que possui mais de 100 mil habitantes na 

regiao Noroeste do Parana, e das legisla<;oes ambientais que divulga, consideram

se as seguintes: 

a) Maringa 

a-1) Lei Ordinaria n°. 1.314/1979: lnstitui normas a serem adotadas com os 

residuos poluentes e da outras providencias. 

a-2) Lei Ordinaria n°. 2.948/1991: lnstitui o Conselho Municipal de Defesa do Meio 
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Ambiente. 

a-3) Lei Complementar n°. 9/1993: Dispoe sobre a Politica de protec;ao, controle, 

conserva<;ao e recupera<;ao do Meio Ambiente no Municipio de Maringa. 

a-4) Lei Complementar n°. 193/1997: Define areas de preservac;ao ambiental e da 

outras providencias. 

a-5) Lei Ordinaria n°. 4.486/1997: lnstitui o Forum Permanente para a preservac;ao 

e recupera<;ao do Meio Ambiente no Municipio de Maringa. 

a-6) Lei Ordinaria n°. 4.723/1998: Cria o Programa Patrimonio Verde. 

a-7) Lei Complementar n°. 393/2001: Altera dispositivos da Lei Complementar n°. 

9/93, que dispoe sabre a Politica de prote<;ao, controle, conserva<;ao e 

recupera<;ao do meio ambiente no Municipio de Maringa. 

a-8) Lei Ordinaria n°. 5.547/2001: Dispoe sobre a criac;ao de Programa de Coleta 

Seletiva de Resfduos Vegetais e da outras providencias. 

a-9) Decreto n°. 1.358/2002: Regula a fiscaliza<;ao, as infra<;6es ambientais e as 

penalidades previstas na Lei Complementar n. 09/93 e na Lei Federal n°. 

9.605/98. 

a-1 0) Decreto n°. 209/2003: Regulamenta o Plano de Controle Ambiental, em 

conformidade com a Lei Complementar 09/93, que disp6e sabre a politica de 

prote<;ao, centrale, conservac;ao, e recupera<;ao do meio ambiente no Municipio 

de Maringa. 

a-11) Lei Ordinaria n°. 6.103/2003: Autoriza o poder executive a instituir o Centro 

de Educa<;ao Ambiental de Maringa. 

a-12) Lei Ordinaria n°. 6.428/2003: Autoriza o poder executive a instituir a Agencia 

Reguladora de Saneamento de Maringa e da outras providencias. 

a-13) Lei Ordinaria n°. 7.055/2005: Dispoe sobre a coleta, o recolhimento e o 

destino final de residues s61idos potencialmente perigosos que menciona e 

adota outras providencias. 

a-14) Lei Ordinaria n°. 7.268/2006: Dispoe sobre o Plano de Controle Ambiental e 

da outras providencias. 

2.4.5 Municipios da Regiao dos Campos Gerais do Parana 
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Da regiao dos Campos Gerais do Parana, apenas Ponta Grossa possui mais 

de 100 mil habitantes. Seguem abaixo as principais legislac;oes ambientais 

divulgadas pelo municipio. 

a) Ponta Grossa 

a-1) Lei n° 10.012, de 26/08/2009: Altera a Lei n° 7 .636, de 04/06/2004, que dispoe 

sobre a criac;ao do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

a-2) Lei n° 9866, de 03/04/2009: Dispoe sobre a coleta seletiva de lixo nos 

shoppings centers do municipio de Ponta Grossa, conforme especifica. 

a-3) Decreto n° 3255, de 09/07/2009: Dispoe sabre a composic;ao do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, para o bienio 2009-2011, conforme 

especifica. 

a-4) Decreto n° 3007, de 14/04/2009: Regulamenta a lei n° 8.308/2005 - proibic;ao 

de queima da vegetac;ao no municipio. 

a-5) Lei n° 9643/2008: Dispoe sobre medidas de prevenc;ao contra a contaminac;ao 

do lenc;ol freatico para os sepultamentos realizados nos cemiterios do municipio 

de Ponta Grossa. 

a-6) Lei n° 9632, de 18/07/2008: lnstitui a campanha permanente de incentive a 
arboriza<;ao de ruas, prac;as e jardins do municipio de Ponta Grossa e da outras 

providencias. 

a-7) Lei n° 9371, de 14/01/2008: Dispoe sobre a concessao dos servic;os publicos 

de limpeza publica, tratamento e destinac;ao final dos residuos do municipio de 

Ponta Grossa. 

a-8) Decreto n° 1638, de 21/08/2007: Aprova o projeto alimento ambiental do 

municipio de Ponta Grossa. 

a-9) Decreto n° 1640, de 21/08/2007: Aprova o programa municipal de coleta 

seletiva do municipio de Ponta Grossa. 

a-10) Lei n° 8473, de 02/03/2006: Cria a Area de Protec;ao Ambiental da floresta de 

araucaria do municipio de Ponta Grossa - APA, regulamenta o uso e ocupa<;ao 

do solo e o exercicio de atividades pelos setores publico e privado no local. 

a-11) Lei n° 8428, de 16/01/2006: Cria a Agencia Reguladora de Aguas e 
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Saneamento Basico do municipio de Ponta Grossa - ARAS. 

a-12} Decreta n° 1111, de 17/08/2006: Aprova o plano integrado de gerenciamento 

de residuos da construc;ao civil do municipio de Ponta Grossa. 

2.4.6 Municipios da Regiao Central do Parana 

Dos municipios que compoem a reg1ao Central do Parana, somente 

Guarapuava conta com mais de 100 mil habitantes. A seguir apresentam-se as 

principais legislac;oes ambientais divulgadas. 

a} Guarapuava 

a-1} Lei n°. 08/1981: Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e da 

outras providencias. 

a-2} Lei n°. 35/1987: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convenio como 

Ministerio de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, para os fins que 

especifica e da outras providencias. 

a-3} Lei n°. 198/1991: Cria o Parque Municipal das Araucarias, declarando-o area de 

protec;ao ambiental e de relevante interesse ecol6gico. 

a-4} Lei n°. 781/1998: Cria o Parque Municipal Lagoa Dourada declarando-o area de 

protec;ao ambiental e de relevante interesse ecol6gico. 

a-5} Lei n°. 782/1998: Cria o Parque Municipal Toea da Onc;a declarando-o area de 

prote<;ao ambiental e de relevante interesse ecol6gico. 

a-6} Lei n°.1. 780/2008: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convenio com 

a Companhia de Saneamento do Parana- SANEPAR, e da outras providencias. 

2.4.7 Municipios do Litoral do Parana 

No litoral paranaense, Paranagua e o (mico municipio com mais de 100 mil 

habitantes. E de sua legislac;ao ambiental divulgada, as principais sao: 

a} Paranagua 
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a-1) Lei n° 3.049/2009: lnstitui o programa de gerenciamento de oleos e gorduras 

residuais de origem animal ou vegetal e dispoe sobre a implantayao da 

separayao, coleta seletiva correta destinac;ao final no municipio de Paranagua. 

a-2) Lei n° 3.030/2009: Declara de utilidade publica a "gato angora" - Sociedade 

Protetora dos Animais e Meio Ambiente. 

a-3) Lei n° 3.021/2009: lnstitui a obrigatoriedade da separayao e destinayao final 

dos residuos s61idos domiciliares no municipio de Paranagua e da outras 

providencias. 

a-4) Lei n° 3.000/2009: Disciplina que as empresas produtoras, distribuidoras e que 

comercializam no atacado e no varejo, disquetes, cds e, dvds, localizadas no 

municipio de Paranagua, informem da necessidade do descarte deste material, 

em local apropriado. 

a-5) Decreto n° 560/2009: Regulamenta os valores de multas do C6digo Ambiental 

do municipio de Paranagua, e da outras providencias. 

a-6) Decreto n° 559/2009: Regulamenta os valores de taxas do C6digo Ambiental 

do municipio de Paranagua, e da outras providencias. 

a-7) Lei n° 2.842/2008: Declara de utilidade publica a "passo a passo saude e meio 

ambiente". 

a-8) Lei Complementar n° 95/2008: Dispoe sobre o C6digo Ambiental do municipio 

de Paranagua. 

a-9) Lei n° 2.656/2005: Cria no ambito do municipio de Paranagua, junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a figura do vigilante ambiental, e da 

outras providencias. 

a-10) Lei n° 2.655/2005: Dispoe sobre a criac;ao do "dia do lixo no lixo", no ambito 

do municipio de Paranagua. 

2.5. TIPOS DE CONTROLE 

Abordam-se neste item, os seguintes assuntos: os principais conceitos sobre 

controle, controle interno e controle externo. 

2.5.1 Principais conceitos sobre controle 
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Para Maximiano (2004, p. 358) "( .. ) a palavra controle indica urn processo 

administrativo em que as atividades (ou seu resultado) sao comparados com o que 

foi planejado (os objetivos)". 

0 controle, seja muito ou pouco formalizado, e fundamental para assegurar 
que as atividades de uma empresa se realizem da forma desejada pelos 
membros da organizagao e contribuam para a manutengao e melhoria da 
posigao competitiva e a consecugao das estrategias, pianos, programas e 
operagoes, consentaneos com as necessidades identificadas pelos clientes. 
Para alcangar estes objetivos, a administragao se assegura de obter a 
informagao e influenciar o comportamento das pessoas para atuar sabre as 
variaveis internas e externas de que depende o funcionamento da 
organizagao. (GOMES e SALAS, 1999, p. 22) 

Greco et. al. (2007, p. 08) entende que controle "E o processo em que a 

administra<;ao se certifica de que a organiza<;ao esta agindo de acordo com os 

pianos e a politica administrativa previamente tra<;ados''. 

2.5.2 Controle interno 

Controle interno na area publica e para Silva (2004, p. 21 0) a "Avalia9ao do 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execu9ao dos programas 

de governo e dos or<;amentos e de avalia9ao da gestao dos administradores 

publicos, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscaliza9ao". 

Segundo ainda Silva (2004, p. 212), "0 controle interno de cada urn dos 

Poderes ( ... ), tern, entre outras, a finalidade de proteger e salvaguardar os bens e 

outros ativos contra fraudes, perdas ou erros nao intencionais, alem de assegurar o 

grau de confiabiHdade das informa96es contabeis e financeiras". 

Desta forma, para uma melhor compreensao, levantam-se alguns conceitos 

sabre planejamento e or<;amento, administra9ao financeira e contabilidade. 

a) Planejamento e or~amento 

Uma das formas de controle adotado pelas organiza96es e o or9amento, 

ferramenta esta capaz de oferecer maior entendimento da situa9ao financeira, alem 

de maior visibilidade aos gestores sobre o futuro da empresa. Para confirmar esse 

entendimento, considera-se o seguinte: 
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Or<;amento e a ferramenta contabil comum que as empresas usam para 
planejar e controlar o que elas precisam fazer para satisfazer seus clientes 
e ter sucesso no mercado. Or<;amentos proporcionam uma medida dos 
resultados financeiros que uma empresa espera ter de suas atividades 
planejadas. Ao planejar para o futuro, os gerentes aprendem a antecipar 
problemas em potencial e como evita-los. (HORNGREN et. al. 2004, p. 165) 

Segundo ainda Horngren et. al 2004, p. 166), orc;arnento e "(a) a expressao 

quantitativa de um plano de ac;ao proposto pela administrac;ao por um perfodo 

especifico e (b) urn auxilio na coordenac;ao do que precisa ser feito para 

implementar aquele plano". Sendo que, o planejamento, conforme os referidos 

autores deve ser urna das etapas do orc;amento, onde ocorre o "Pianejamento do 

desempenho da empresa como urn todo, assirn como ode suas subunidades (como 

departarnentos ou divisoes)". 

Para Silva (2004, p. 21 0) o planejarnento e o orc;amento cornpreende a 

"Eiaborac;ao, acompanhamento e avaliac;ao de pianos, programas e orc;amentos e 

de realizac;ao de estudos e pesquisas socioeconomicas". 

b) Administracao financeira 

Com relac;ao a administrac;ao financeira, Silva (2004, p. 210) aborda que sao 

suas atividades a "Programac;ao financeira, de administrac;ao de direitos e deveres, 

garantias e obrigac;ao de responsabilidade do Tesouro e de orientac;oes tecnico

normativas referentes a execuc;ao orc;amentaria". 

Para Maximiano (2004, p. 31) "( .. )A func;ao financeira de uma organizac;ao 

tern por objetivo a protec;ao e a utilizac;ao eficaz dos recursos financeiros, o que 

inclui a rnaximizac;ao do retorno dos acionistas, no caso das empresas. Ao mesmo 

tempo, ( .. ) Busca manter certo grau de liquidez ( .. )". 

c) Contabilidade 

Referente a contabilidade, Silva (2004, p. 210) destaca como sendo suas 

atividades o "Registro, tratamento e controle das operag6es relativas a 
administrac;ao orc;arnentaria, financeira e patrimonial, com vista na elaborac;ao das 

demonstrac;6es contabeis". 
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Para Marion (2006, p. 25) "Contabilidade pode ser considerada como 

sistema de informagao destinado a prover seus usuarios de dados para ajuda-los a 

tomar decis6es". 

Outro entendimento e de ludicibus et.al. (2003, p. 48) que diz que "A 

Contabilidade e, objetivamente, urn sistema de informac;ao e avaliac;ao destinado a 

prover seus usuarios com demonstra<;6es e analises de natureza economica, 

financeira, fisica e de produtividade, com rela<;ao a entidade objeto de 

contabiliza<;ao". 

2.5.3 Controle externo 

0 controle externo e realizado, entre outros 6rgaos, pelo Tribunal de Contas 

do Estado, Ministerio Publico Estadual, pela Secretaria do Meio Ambiente- SEMA, 

pelo lnstituto Ambiental do Parana- lAP, pela Superintend€mcia de Desenvolvimento 

dos Recursos Hidricos e Saneamento Ambiental - SUDERHSA e pelo lnstituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA. Aborda

se a seguir, algumas das suas atribui<;6es. 

a) Tribunal de Contas do Estado - TCE 

0 Tribunal de Contas do Estado do Parana e o 6rgao responsavel pela 

fiscalizac;ao do dinheiro publico e pela divulgac;ao da correta ou nao aplicac;ao desse 

dinheiro. Atualmente, o TCE fiscaliza, alem do Governo do Estado, 399 municipios 

paranaenses. 

Entre as atribui<;6es dos Tribunais de Contas, podem-se destacar as 

seguintes: 

( ... ) responsaveis, atualmente, pelo controle de praticamente toda a 
arrecadac;ao, gestao e aplicac;ao dos recursos publicos: 
a) atribuic;oes investigativas, acompanhamento, inspecionando e 
fiscalizando os atos de administrac;ao e as despesas deles decorrentes; 
b) atribuic;oes corretivas e cautelares, decorrentes da atuac;ao na correc;ao 
dos atos e ac;oes que apresentem irregularidades ou ilegalidades; 
~) atribuic;oes jurisdicionais, relacionadas com sua competencia exclusiva 
•ara "julgar" as contas publicas; 
d) atribuic;oes punitivas, quando aplicam multas e outras sanc;oes previstas 
em lei aos responsaveis por ilegalidades e irregularidades praticadas; 
e) atribuic;oes opinativa, consultiva e informativa, quando emite pareceres, 



52 

responde a consultas e fornece dados e estudos realizados; e 
f) atribuigoes declarat6rias, ao se pronunciar sabre a legalidade ou a 
inconstitucionalidade em materia de sua competencia. (COST A ET AL, 
2009, p.87 cita SPECK, 2002, p.232) 

De forma mais simplificada e exemplificativa, destacam-se a seguir algumas 

das fungoes do Tribunal de Contas: 

- Controlar a receita e despesa do Estado e dos Municipios; 
- Acompanhar a legalidade das contratagoes de pessoal, das 
aposentadorias, reformas e pensoes estaduais e municipais; 
- Analisar e julgar a legalidade das Prestagoes de Contas dos Poderes 
Legislative, Judiciario, do Ministerio Publico e de todos os 6rgaos publicos; 
- Emitir Parecer Previa nas Contas do Governador do Estado e dos 
Prefeitos, para posterior julgamento pelo Poder Legislativo, quer estadual, 
quer municipal; 
- Julgar as contas de todas as Associa<;oes e Entidades que tenham 
recebido recursos do Estado, para atividades sociais; 
- Apreciar e julgar as denuncias sabre irregularidades ou ilegalidades 
praticadas par administradores publicos; 
- Prestar orienta<;ao nas a<;oes administrativas, atraves de respostas as 
Consultas formuladas. (www.tce.pr.gov.br) 

b) Ministerio Publico Estadual- MP 

Segundo o artigo 127 da Constituic;ao Federal, "0 Ministerio Publico e 

instituic;ao permanente, essencial a fun~ao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e 

individuais indisponiveis". 

Tern como fun<;ao institucional, conforme o inciso Ill, do artigo 129 da CF 

"Promover o inquerito civil e a ac;ao civil publica, para a protec;ao do patrimonio 

publico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". 

c) Secretaria de Estado do Meio ambiente e Recursos Hidricos- SEMA 

Foi criada pela Lei Estadual n°. 10.066/92, sendo um 6rgao normativo da 

administrac;ao direta do Governo do Estado do Parana. Tern como 6rgaos 

vinculados o lAP - Institute Ambiental do Parana, SUDERHSA - Superintendencia 

de Desenvolvimento dos Recursos Hidricos e Saneamento Ambiental, entre outros. 

d) lnstituto Ambiental do Parana -lAP 
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0 lnstituto Ambiental do Parana - lAP e uma autarquia, que instituida em 27 

de julho de 1992, atraves da Lei Estadual n°. 10.066, com a criagao da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente. 

Entre as suas atribuigoes, destacam-se: 

- Cumprir a legislac;ao ambiental, exercendo, o poder de policia 
administrativa, controle, licenciamento e fiscalizagao. 
- Conceder licenciamento ambiental previa para instalagao, operac;ao e 
ampliac;ao de atividades poluidoras ou perturbadoras do meio ambiente; 
Licenciar empreendimentos florestais e autorizar desmates. 
- Estudar e propor normas, padroes e especificac;oes de interesse para a 
protec;ao da qualidade ambiental. 
- Analisar e emitir pareceres em projetos, relat6rios de impacto ambiental e 
de riscos. 
- Elaborar, executar e controlar pianos e programas de prote<;ao e 
preservac;ao da biodiversidade e a integridade do patrimonio genetico. 
- Participar da administragao de parques e reservas de dominio dos 
municipios ou da Uniao, mediante convemios. 
- lncentivar e assistir as prefeituras municipais no tocante a implementagao 
de bosques, hortos e arborizagao urbana e repovoamento de lagos e rios. 
- Executar e fazer executar a recuperagao florestal de areas de 
preservac;ao permanentes degradadas e de unidades de conserva<;ao, 
diretamente ou atraves de convenios e cons6rcios. 
- Fiscalizar, orientar e controlar a recupera<;ao de areas degradadas por 
atividades economicas de qualquer natureza. 
- Promover, coordenar e executar a educagao ambiental formal e nao 
formal. 
- Executar o monitoramento ambiental, em especial da quantidade e 
qualidade dos recursos hidricos superficiais e subterrfmeos, do ar e do 
solo. 
- Controlar e fiscalizar os agrot6xicos e afins e produtos perigosos, quanta 
ao transporte e destinac;ao final de residuos, nos termos da legislagao 
especifica vigente. 
- Cadastrar os produtos agrot6xicos utilizados no Estado, quanta ao seu 
aspecto ambiental. 
- Definir a politica Florestal do estado, observados seus aspectos s6cio
econ6micos e ec()l6gicos. (www.iap.pr.gov.br) 

e) Superintendencia de Desenvolvimento dos Recursos Hidricos e Saneamento 

Amb~n~I-SUDERHSA 

A SUDERHSA e uma autarquia que foi fundada em 13 de fevereiro de 1996, 

atraves da Lei estadual n°. 11.352, sendo esta vinculada a SEMA- Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos. 

Entre suas principais atividades (www.suderhsa.pr.gov.br), esta a realizagao 

de obras de saneamento e servigos tecnicos de engenharia para o controle da 

erosao e recuperagao de areas degradadas; o desenvolvimento e execugao de 

projetos de aterros sanitarios, programas de coleta seletiva de lixo urbana e de 
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embalagens de agrot6xicos, assim como o gerenciamento dos recursos hidricos 

superficiais e subterraneos do Estado. 

f) lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -

IBAMA 

0 lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis 

IBAMA foi criado atraves da Lei n°. 7.735, no dia 22 de fevereiro de 1989, 

integrando o sistema de gestao ambiental. Pois, ate o momenta, diversos ministerios 

cuidavam do assunto, porem, os mesmos tinham uma visao diferente e muitas vezes 

ate contradit6ria. 

Suas principais atribuic;oes referem-se ao licenciamento ambiental, ao 

controle da qualidade ambiental, a autorizac;ao de uso dos recursos naturais e a 
fiscalizac;ao, monitoramento e controle ambiental. 
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3. METODOLOGIA 

Compreende-se como metodo, segundo Silva e Morozinil (2005, p. 62) "( .. ) o 

caminho a ser percorrido para atingir o objetivo a que nos propomos". 

Segundo ainda Silva e Morozinil (2005, p. 62 cita RICHARDSON 1989, p. 29) 

"(..1 metoda em pesquisa significa a escolha de procedimentos sistematicos para a 

descri<;ao e explica<;ao de fenomenos". 

Assim, para a elaborac;ao do presente trabalho, a metodologia encontra-se 

dividida nas seguintes partes: tipo de pesquisa, natureza da pesquisa, quanto a 
abordagem tecnica e procedimentos, delimita<;ao espacial e temporal, levantamento 

e consolidac;ao dos dados e analise e discussao dos dados. 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

De acordo com os objetivos do presente trabalho, que busca conhecer a 

politica ambiental nos municipios objeto de estudo, o tipo de pesquisa classifica-se 

como explorat6ria, pois: 

Estas pesquisas tern como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vista a torna-lo mais explicito ou a construir hip6teses. Pode
se dizer que estas pesquisas tern como objetivo principal o aprimoramento 
de ideias ou a descoberta de intuic;oes. Seu planejamento e, portanto, 
bastante flexivel, de modo que possibilite a considerac;ao dos mais variados 
aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas 
envolvem: (a) levantamento bibliografico; (b) entrevistas com pessoas que 
tiveram experiencias praticas com o problema pesquisado; e (c) analise de 
exemplos que "estimulem a compreensao" (GIL, 2002, p.41 cita SELL TIZ et. 
al., 1967, p. 63). 

Para Santos (2004, p. 26), "( .. ) a pesquisa explorat6ria e quase sempre feita 

na forma de levantamento bibliografico, entrevistas com profissionais que 

estudam/atuam na area, visitas a websites etc". 

3.2. NATUREZA DA PESQUISA 

Quanta a natureza da pesquisa, Silva e Morozinil (2005, p. 62) abordam que 

"Para evidenciar o tipo de pesquisa a ser desenvolvida, deve-se considerar a 

natureza do problema a ser estudado". 
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Dessa forma, a natureza da pesquisa e classificada como empirica, de acordo 

com Silva e Morozinil (2005, p. 62 cita SEVERINO, 2000, p. 162) pois, "Trata-se de 

explicitar se se trata de pesquisa empirica, com trabalho de campo ou de laborat6rio, 

de pesquisa te6rica ou de pesquisa hist6rica ou se de urn trabalho que combinara, e 

ate que ponto, as varias formas de pesquisa ( .. )". 

3.3. QUANTO A ABORDAGEM TECNICA E PROCEDIMENTOS 

Com relagao aos procedimentos e tecnicas para a realizagao da presente 

pesquisa, adotar-se-a a pesquisa bibliografica e o levantamento da legislagao 

ambiental na esfera federal, estadual e municipal. 

Para isso, e preciso compreender o conceito, primeiramente, de bibliografia, 

sendo esta: 

( .. .) o conjunto de materiais escritos (grafica ou eletronicamente) a respeito 
de urn assunto. Constitui-se numa preciosa fonte de informagoes, com 
dados ja organizados e analisados como informagoes e ideias prontas. Na 
atualidade, praticamente qualquer necessidade humana, conhecida ou 
pressentida, tern algo escrito a seu respeito. 
Por isso, a pesquisa com base numa bibliografia deve encabegar qualquer 
processo de busca cientffica que se inicie. Dai a importancia da pesquisa 
bib/iografica. (SANTOS, 2004, p. 26-27) 

Por isso, a pesquisa bibliografica: 

( ... ) e desenvolvida a partir de material ja elaborado, constituido 
principalmente de livros e artigos cientificos. Embora em quase todos os 
estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, ha pesquisa 
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliograficas. Boa parte 
dos estudos explorat6rios pode ser definida como pesquisas bibliograficas. 
As pesquisas sobre ideologias, bern como aquelas que se propoem a 
analise das diversas posigoes acerca de urn problema, tambem costumam 
ser desenvolvidas quase exclusivamente a partir de fontes bibliograficas 
(GIL, 1996, p. 48). 

Sendo fontes bibliograficas: 

( ... ) os livros (de leitura corrente ou de referencia, tais como dicionarios, 
enciclopedias, anuarios etc.), as publicagoes peri6dicas Oornais, revistas, 
panfletos etc.), fitas gravadas de audio e video, websites, relat6rios de 
simp6sios/seminarios, anais de congressos etc. A utiliza~o total ou parcial 
de quaisquer dessas fontes caracteriza a pesquisa como pesquisa 
bibliografica. (SANTOS, 2004, p. 27) 

3.4. DELIMITACAO ESPACIAL E TEMPORAL 
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Para Lakatos e Marconi (1995, p. 1 08) "A delimitac;ao do universo consiste em 

explicitar que pessoas ou coisas, fenomenos etc. serao pesquisados, enumerando 

suas caracteristicas comuns, como por exemplo, sexo, faixa etaria, organizac;ao a 

que pertencem, comunidade onde vivem etc". 

Assim, o objeto de estudo do presente trabalho sao os municipios do Parana 

que apresentaram no anode 2009, populac;ao acima de 100 mil habitantes. 

3.5. LEVANTAMENTO E CONSOLIDACAO DOS DADOS 

A coleta de dados do presente trabalho sera atraves da busca de informac;oes 

quanta a existencia de politicas de controle ambiental nos municipios selecionados e 

das legislac;oes referente ao meio ambiente, atraves de buscas em websites dos 

6rgaos municipais e estaduais. 

Enquanto que, o seguinte autor, entende que a fase do levantamento envolve 

varias fases, como segue: 

Os levantamentos dos mais diversos tipos (socioecon6micos, psicossociais 
etc.) desenvolvem-se ao Iongo de varias fases. De modo geral, essas fases 
podem ser definidas na seguinte sequencia: 
a) especifica<;ao dos objetivos; 
b) operacionalizagao dos conceitos e variaveis; 
c) elabora<;ao do instrumento de coleta de dados; 
d) pre-teste do instrumento; 
e) selegao da amostra; 
f) coleta e verificagao dos dados; 
g) analise e interpretagao dos dados; 
h) apresenta<;ao dos resultados. (GIL, 2002, p. 111) 

3.6. ANALISE E DISCUSSAO DOS DADOS 

Os dados coletados serao analisados atraves da confrontac;ao com as leis e 

os procedimentos de gestao ambiental. Feito a consolidac;ao das informac;oes, sera 

apresentado uma pro.posta com o intuito de validar as praticas adotadas. 
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4. ESTUDO DOS MUNICiPIOS SELECIONADOS 

0 Parana localiza-se na regiao Sui do pais, ocupando uma area de 199.315 

km2
• Conta atualmente com 399 municipios e segundo dados do IBGE de 2009, 

10.686.247 habitantes. Oeste total de municipios, apenas 16 compoem o objeto de 

estudo, por apresentarem popula<;ao com mais de 1 00 mil habitantes, e encontram

se divididos nas seguintes regioes: Curitiba e municipios da Regiao Metropolitana, 

regiao Oeste do Parana, regiao Norte, regiao Noroeste, regiao dos Campos Gerais, 

regiao Central e municipios do Litoral. 

4.1. PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS DE CURITIBA E MUNICiPIOS DA REGIAO 

METROPOLITAN A 

Serao tratados neste item algumas caracteristicas, como, breve hist6rico, 

area territorial, numero de habitantes, tipo de atividade economica e aspectos 

ambientais dos municipios de Curitiba e regiao Metropolitana, esta composta por, 

Sao Jose dos Pinhais, Colombo, Pinhais, Araucaria e Campo Largo. 

4.1.1 Curitiba 

Curitiba e a capital do estado do Parana. Sua fundagao ocorreu em 29 de 

margo de 1693 com o nome de Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, quando 

da criagao da Camara. Somente em 1721 houve a mudan<;a do nome para Curitiba. 

Possui uma area territorial de 435 km2 e, segundo dados do IBGE de 2009, 

1.851.215 habitantes. 

No seculo XVII sua atividade economica era a mineragao, aliada a agricultura 

de subsistencia. No seculo XVIII e XIX, foi o ciclo da atividade tropeira, porem, no 

final do seculo XIX, comegou o ciclo da erva-mate e da madeira. Com o cenario de 

cidade planejada, a industria se agregou com forga no cenario economico no seculo 

XX, antes embasada nas atividades comerciais e do setor de servi<;os. Em 1970, 

ocorreu a urbanizagao acelerada e atualmente Curitiba enfrenta os desafios da 

grande metr6pole. 
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Com rela<;ao a preserva<;ao ambiental, Curitiba possui urn dos melhores 

indices de area verde do pais, sendo 52m2 para cada habitante, o que totaliza 

aproximadamente 82 milhoes de m2
, nos seus 30 parques e bosques. Atualmente, 

existem os programas de separa<;ao domiciliar e coleta seletiva de lixo reciclavel; o 

Cambio Verde, que troca o lixo reciclavel por sacolas de hortifrutigranjeiros de 

epoca; o Olho d'agua, que e urn programa educacional desenvolvido na rede 

municipal de ensino, para monitorar as bacias hidrograficas dos principais rios que 

cortam a cidade, programas estes, desenvolvidos pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente. 

Referente a infra-estrutura, conforme dados do IPARDES referentes ao ano 

de 2009, 129.787 unidades de estabelecimentos tiveram abastecimento de agua e 

apenas 108.039 unidades tiveram atendimento de esgoto. Segundo informa<;oes da 

SANEPAR, a rede de abastecimento de agua tratada esta disponivel a 100% da 

popula<;ao urbana da cidade. 

4.1.2 Sao Jose dos Pinhais 

0 Municipio de Sao Jose dos Pinhais foi criado em 16 de julho de 1852, 

quando foi sancionada a Lei n° 10 da Provincia de Sao Paulo. No dia 08 de janeiro 

de 1853 ocorre a sua instala<;ao e a posse solene dos primeiros vereadores. A 

mesma lei definia que a sede do novo Municipio ficaria na "Vit de Sao Jose dos 

Pinhais". Esta vila foi elevada a categoria de cidade em 27 de dezembro de 1897. 

Assim, a sede do Municipio passou a ser a Cidade de Sao Jose dos Pinhais. A 

popula<;ao, estimada em 2009 pelo IBGE, e de 279.297 habitantes, numa area 

territorial de 946km2
• 

No que diz respeito a questao ambiental, a cidade conta com a Secretaria do 

Meio Ambiente, tern urn Programa de Controle Ambiental para monitoramento, 

caracteriza<;ao e recupera<;ao ambiental e paisagistica da Bacia do Rio lgua<;u. 

Referente a infra-estrutura, conforme dados do IPARDES referentes ao ano 

de 2009, 73.822 unidades de estabelecimentos tiveram abastecimento de agua e 

apenas 41.606 unidades tiveram atendimento de esgoto. Segundo informa<;oes da 

SANEPAR, a rede de abastecimento de agua tratada esta disponivel a 100% da 
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populac;ao urbana da cidade. 

4.1.3 Colombo 

A criac;ao oficial do municipio de Colombo ocorreu no dia 05 de fevereiro de 

1890. 0 mesmo faz parte da regiao metropolitana de Curitiba, com area territorial de 

198 km2 e 247.268 habitantes, conforme dados do IBGE referentes ao anode 2009. 

Os primeiros imigrantes implantaram sistemas agros florestais, onde 

combinavam pasta e culturas de subsistemcia, ao lado da viticultura, sendo que esta, 

ate a decada de 1960, foi considerada uma atividade de grande importancia 

economica para o municipio. Os principais fatores que contribuiram para a 

decadencia da produc;ao da uva foram: a doenc;a conhecida como perola, 

provocando baixa da produtividade e a perda de parreirais; queda do prec;o aliada a 
competitividade do vinho do Rio Grande do Sui; diminuic;ao do consumo em func;ao 

de outras bebidas; o crescimento das olericolas e problemas na cooperativa local 

dos produtores de vinho. Apesar da especializac;ao na olericultura, Colombo ainda e 

o principal produtor de uva da regiao. 

Atualmente, o municipio desenvolve o Projeto Resgatando a Tradic;ao, como 

objetivo de implantar nos parreirais, para, dessa forma, proporcionar gerac;ao de 

renda sustentavel na agricultura familiar a fixar o homem no campo. 

Com relac;ao a infra-estrutura, em 2009, segundo dados do IPARDES, tiveram 

abastecimento de agua 60.880 unidades de estabelecimentos, porem, em 

atendimento de esgoto, foram apenas 18.658 unidades. Segundo informac;oes da 

SANEPAR, a rede de abastecimento de agua tratada esta disponivel a 100% da 

populac;ao urbana da cidade. 

4.1.4 Pinhais 

Pinhais, o municipio que pertencia a Piraquara ate 1992 e urn dos mais novos 

(sua fundayao e de 20 de marc;o de 1992) eo menor em extensao do Estado com 

uma area de 61 km2
. 

A cidade tern uma populac;ao de 118.319 segundo estimativa de 2009 do 
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IBGE. Tambem neste ano foi apontada pelos dados do fndice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal, como a cidade mais desenvolvida na regiao 

metropolitana de Curitiba e a terceira do Estado. Outro fator importante e que o 

municipio oferece uma serie de incentives para a atrac;ao de empresas com o 

Programa de Incentive ao Desenvolvimento Economico e Sustentavel de Pinhais -

Proindesp. 

Atualmente Pinhais possui a 12a maior arrecadac;ao do Parana. Dona de urn 

vasto p61o industrial, com aproximadamente 2.500 empresas, 1500 

estabelecimentos comerciais, se destaca principalmente na industria de metal 

medinica, plasticos e prestac;ao de servic;os. 

Referente a infra-estrutura, conforme dados do IPARDES referentes ao ano 

de 2009, 37.815 unidades de estabelecimentos tiveram abastecimento de agua e 

apenas 21.053 unidades tiveram atendimento de esgoto. Segundo informac;oes da 

SANEPAR, a rede de abastecimento de agua tratada esta disponfvel a 100% da 

populac;ao urbana da cidade. 

4.1.5 Araucaria 

Em 1668 foi fundado urn pequeno povoado na regiao, que em 1855 foi 

elevado a freguesia, como nome de Nossa Senhora dos Remedios do Yguassu. Em 

1890, foi criado o municipio de Araucaria, que segundo dados do IBGE, em 2009, 

conta com 469km2 e 117.964 habitantes. Esta localizado na Regiao Metropolitana de 

Curitiba e faz parte do centro mais ativo e desenvolvido do Estado. 

A cidade comec;a a sentir o impacto do desenvolvimento industrial com a 

implantac;ao da Refinaria Presidente Getulio Vargas, no inicio da decada de 70, 

quando passa a servir de sede para novas industrias, com gerac;ao de empregos e a 

migrac;ao de trabalhadores da area rural para a urbana. Apesar de adaptar-se ao 

processo de industrializac;ao, mantem as caracteristicas da agricultura, sendo urn 

importante p61o agro-industrial. 

Referente a infra-estrutura, conforme dados do IPARDES referentes ao ano 

de 2009, 34.374 unidades de estabelecimentos tiveram abastecimento de agua e 

apenas 13.075 unidades tiveram atendimento de esgoto. Segundo informac;6es da 
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SANEPAR, a rede de abastecimento de agua tratada esta disponlvel a 100% da 

populagao urbana da cidade. 

Com relac;ao a preocupac;ao com o aspecto ambiental, a cidade tern 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

4.1.6 Campo Largo 

A instalagao do municipio de Campo Largo ocorreu em 23 de fevereiro de 

1871. Esta situado na regiao sudeste do estado do Parana e compoe a regiao 

metropolitana de Curitiba. Possul uma area territorial de 1.249 km2 e 112.548 

habitantes, segundo dados do IBGE referentes ao anode 2009. 

· No aspecto economico, Campo Largo destaca-se pela grande quantidade de 

industrias de ceramicas, como, azulejos, pisos e louc;as, devido a abundancia de 

materia-prima mineral. Ha tambem, industria moveleira e metal-mecanica. Quanta a 
produgao agricola, tern destaque o plantio de feijao, batata e cebola. Na fruticultura 

destacam-se a produgao de maga, uva e pessego. Com relagao a atividade 

agropecuaria, existem as seguintes: bovinocultura de Ieite, suinocultura, avicultura, 

piscicultura e apicultura. 

Com relagao a preservac;ao ambiental, esta e de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A qual realiza as avalia96es de 

procedimentos administrativos necessaries, para licenciar ou autorizar a implanta9ao 

de empreendimentos ou atividades no municipio que sejam consumidoras de 

recursos ambientais, com potencial poluidor ou de causar degrada9ao ambiental. A 

Secretaria tambem e responsavel pelo sistema de limpeza publica e gerenciamento 

de residuos. Alem disso, tern como atividades complementares a fiscaliza9ao 

ambiental, a educac;ao ambiental e a produgao de arvores nativas. 

Em 2009, segundo dados do IPARDES, tiveram abastecimento de agua 

30.213 unidades de estabelecimentos, porem, apenas 10.925 unidades obtiveram 

atendimento de esgoto. Segundo informag6es da SANEPAR, a rede de 

abastecimento de agua tratada esta disponlvel a 100% da populagao urbana da 

cidade. 
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4.2. PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS DOS MUNICiPIOS DA REGIAO NORTE 

Serao tratados neste item algumas caracteristicas, como, breve hist6rico, 

area territorial, numero de habitantes, tipo de atividade economica e aspectos 

ambientais dos municipios Apucarana, Londrina e Arapongas. 

4.2.1 Apucarana 

0 municipio de Apucarana foi projetado pela Companhia de Terras Norte do 

Parana em 1934, com a finalidade de ser urn dos p61os intermediaries da produc;ao 

agricola para o abastecimento de nucleos maiores. Foi criado oficialmente em 28 de 

janeiro de 1944. Esta situado na regiao norte do Parana, com uma area de 558 km2 

e 121.290 habitantes, conforme dados do IBGE referentes ao anode 2009. 

Com relac;ao a economia do municipio, Apucarana apresenta uma produc;ao 

industrial bastante diversificada, tendo como industrias dominantes, as seguintes: de 

confecc;oes, couros, peles e produtos similares, produtos alimenticios e vestuario. 

Ja, quanta aos produtos agropecuarios, tern destaque o frango, soja, cafe, milho e o 

trigo. 

A Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR desenvolve projetos 

de educac;ao ambiental envolvendo principalmente as crianc;as. Entre eles: Lapidar -

para promover a consciencia ambiental atraves do contato com a natureza; E tempo 

de reciclar - para promover a educac;ao ambiental e turistica; Defensores do 

amanha - para ampliar o conhecimento ambiental pratico e incentivar a96es de 

preservac;ao e conserva9ao; F azendinha ecol6gica - para despertar nas crianc;as os 

prazeres de plantar, regar e colher frutos que podem ser utilizados na alimentac;ao 

fornecida pela propria escola. 

A SEMATUR tambem desenvolve o Projeto Oasis, que oferece assessoria 

tecnica para premiar proprietaries rurais que conservarem as nascentes de suas 

areas conforme as normas ambientais e o Programa Sacola Verde para a separac;ao 

do lixo. Pois, uma das grandes preocupac;oes de Apucarana e o aterro sanitaria, o 

qual recebe diariamente 75 toneladas de lixo por dia. Por isso, o Plano de 

Saneamento Basico Municipal visara adequa-lo de acordo com as normas 
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ambientais e com a intensificagao da exigencia de separac;ao e destinac;ao dos 

residuos solidos. 

Outros projetos desenvolvidos pela SEMATUR sao: a Blitz Ecologica - que 

orientar a destinac;ao de lampadas, pilhas, baterias e pneus e faz a coleta dos 

mesmos; o Lixo Verde - que reaproveita a materia de podas e cortes de arvores; 

Programa de Reciclagem de Oleo Vegetal (PROVE) - que transforme oleo vegetal 

usado em novos produtos e; Residuos de construc;ao civil - que sao transformados 

em outros produtos uteis, como brita e blocos. 

Quanto as empresas que desenvolvem atividades que podem causar algum 

tipo de impacto ambiental, as mesmas precisam de licenciamento previa dos 6rgaos 

de fiscalizac;ao municipal do meio ambiente, sendo que, dependendo da atividade, 

precisam ainda obter licenciamento junto ao lAP e ao IBAMA. 

Com relagao a infra-estrutura, segundo dados do IPARDES referentes a 

2009, 40.944 unidades de estabelecimentos receberam abastecimento de agua e 

apenas 13.215 unidades receberam atendimento de esgoto. Segundo informagoes 

da SANEPAR, a rede de abastecimento de agua tratada esta disponivel a 100% da 

populagao urbana da cidade. 

4.2.2 Londrina 

0 municipio de Londrina foi criado oficialmente em 1 0 de dezembro de 1934. 

Esta situado na regiao norte do estado do Parana. Possui area territorial de 1.651 

km2 e 510.707 habitantes, conforme dados do IBGE referentes ao anode 2009. 

Na decada de 90, a cidade consolidou-se como polo regional de bens e 

servigos, tornando-se a terceira cidade mais importante da regiao sui do pais. No 

setor da agricultura, sua principal produc;ao e composta de: algodao, amendoim, 

arroz, aveia, cana-de-ac;ucar, feijao, mamona, mandioca, milho, rami, soja, tomate, 

trigo, entre outros. No setor industrial, apresenta uma produc;ao diversificada, como, 

por exemplo, metalurgica, produtos alimenticios, vestuario, construgao civil, entre 

outros. 

Com relagao as questoes ambientais, a Secretaria Municipal do Ambiente -

SEMA e responsavel pela execuc;ao da politica ambiental de Londrina. Entre suas 
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principais atividades, destacam-se: a fiscalizac;ao do meio ambiente, poda ou 

erradicac;ao de arvores, preservac;ao de canteiros e fundos de vale, plantio de 

arvores e ornamentais, controle de pragas e doenc;as nas areas verdes, produc;ao de 

mudas ornamentais e arb6reas, administrac;ao de parques municipais, apreensao de 

animais soltos e elaborac;ao de laudos tecnicos. 

A politica municipal de meio ambiente tern como 6rgao normative, consultive, 

deliberativo e fiscalizador o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMMA. 

Uma das camaras do Conselho e a Camara Tecnica da Agenda 21 Municipal, 

responsavel pela elaborac;ao do documento que contem as ac;oes para implantac;ao 

da Agenda 21 em Londrina. A proposta tern os seguintes t6picos: cidade 

sustentavel; desenvolvimento rural sustentavel; integrac;ao regional; ciencia, 

tecnologia a servic;o do desenvolvimento sustentavel e gestao de recursos naturais e 

reduc;ao das desigualdades sociais. 

Em 2009, conforme dados do IPARDES, Londrina teve abastecimento de 

agua em 189.190 unidades de estabelecimentos e 148.815 unidades receberam 

atendimento de esgoto. Segundo informac;oes da SANEPAR, a rede de 

abastecimento de agua tratada esta disponivel a 100% da populac;ao urbana da 

cidade. 

4.2.3 Arapongas 

0 municipio de Arapongas foi idealizado, planejado e fundado pela 

Companhia de T erras Norte do Parana, e ate 1943 fazia parte do territ6rio de 

Londrina, quando foi criado o municipio de Rolandia, ao qual passou a pertencer, 

agora como distrito judiciario. Em outubro de 1947, ap6s grande esforc;o da 

populac;ao, o Governo Estadual cria o municipio de Arapongas, elevando a sua sede 

a categoria de cidade. 

Atualmente a cidade conta com 103.025 habitantes, segundo dados de 2009 

do IBGE, numa area de 381 km2
. 

Referente a infra-estrutura, conforme dados do IPARDES referentes ao ano 

de 2009, 36.494 unidades de estabelecimentos tiveram abastecimento de agua e 

apenas 15.879 unidades tiveram atendimento de esgoto. Segundo informac;oes da 
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SANEPAR, a rede de abastecimento de agua tratada esta disponivel a 100% da 

populac;ao urbana da cidade. 

4.3. PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS DOS MUNICiPIOS DA REGIAO OESTE 

Serao tratados neste item algumas caracteristicas, como, breve hist6rico, 

area territorial, numero de habitantes, tipo de atividade economica e aspectos 

ambientais dos municipios de Gascavel, Foz do lguac;u e Toledo. 

4.3.1 Cascavel 

A vita comec;ou a tamar formas em 1928, que em 1934 virou distrito policial de 

Cascavel. A vita foi oficializada pela prefeitura de Foz do lguac;u em 1936, e em 

1938 foi alc;ada a condi9ao de sede de distrito administrativo. Em 1952 ocorre a 

emancipa9ao. Hoje Cascavel e conhecida como a Capital do Oeste Paranaense, par 

ser o polo econ6mico da regiao. 

Atualmente conta com uma populac;ao de 296.254 habitantes, segundo dados 

de 2009 do IBGE, e tern uma area de 2.100 km2
• 

Referente a infra-estrutura, conforme dados do IPARDES referentes ao ano 

de 2009, 88.884 unidades de estabelecimentos tiveram abastecimento de agua e 

apenas 51.957 unidades tiveram atendimento de esgoto. Segundo informac;oes da 

SANEPAR, a rede de abastecimento de agua tratada esta disponivel a 100% da 

populac;ao urbana da cidade. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e urn 6rgao executivo, responsavel 

pela prote<;ao do sistema natural e pelo controle de qualidade ambiental na area 

urbana do municipio. Atua na fiscalizac;ao da poluic;ao do solo, da agua e do ar, 

poluic;ao visual, explorac;ao de veiculos de divulgayao, poluiyao sonora, fiscalizac;ao 

da poluic;ao industrial , etc. Atua ainda no gerenciamento de residues s61idos, bern 

como nas atividades de varric;ao, poda e corte de arvores e arborizac;ao urbana do 

municipio. 

4.3.2 Foz do lguac;u 
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Situada na regiao oeste do Estado, foi criado oficialmente o Municipio do 

lguagu a 14 de margo de 1914, instalado a 10 de junho do mesmo ano. Porem, 

apenas em 1918 o municipio passou a chamar-se "Foz do lguagu". 

Segundo dados do IBGE, do ano de 2009, a popula<;ao estimada era de 

325.137 habitantes, numa extensao territorial de 617,71 km2
, distribuida da seguinte 

forma: 191,46 km2 de area urbana; 138,17 km2 de area rural; 138,6 km2 de area do 

Parque Nacional; 149,1 km2 de area do Lago de ltaipu; e 0,38 km2 de area da llha 

Acaray. 

No inicio da decada de 70 iniciou-se a construgao da Hidreletrica de ltaipu, e 

a natureza dos problemas de origem socioeconomica da atualidade, na cidade, e 

resultado da evolugao do numero de habitantes, atraidos por este ciclo economico, e 

tambem pelo turismo de compras, que ocasionaram a migra<;ao de populagao de 

baixa renda e pouca qualificagao profissional, para formar os novas igua<;uenses. 

Quanta a preocupa<;ao ambiental, a cidade tern Secretaria especifica para o 

Meio Ambiente. Em se tratando de saneamento basico, segundo dados da prefeitura 

da cidade, desde 2006 100% dos esgotos sao tratados, atraves de 5 esta<;6es de 

tratamento, e, em 2009 o indice de atendimento com rede coletora de esgoto era de 

71 ,54%. No que diz respeito a esta<;oes de tratamento de agua, sao duas na cidade, 

e o indice de atendimento com rede de agua, desde 2004, era de 100%. 

Referente a infra-estrutura, conforme dados do IPARDES referentes ao ano 

de 2009, 85.738 unidades de estabelecimentos tiveram abastecimento de agua e 

apenas 56.352 unidades tiveram atendimento de esgoto. Segundo informa<;6es da 

SANEPAR, a rede de abastecimento de agua tratada esta disponivel a 100% da 

populagao urbana da cidade. 

Com relagao a economia do local, na agricultura o predominio e das 

pequenas propriedades, que cultivam soja, milho, trigo, mandioca, fruticultura, 

produgao leiteira e pequenos animais e aves. A agricultura familiar responde por 

cerca de 40% de toda a produgao agricola do municipio. 

4.3.3 Toledo 

A emancipagao do municipio de Toledo ocorreu em 14 de dezembro de 1952. 
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Esta situado na regiao oeste paranaense. Apresenta area territorial de 1.197 km2 e 

sua populagao e de 116.774 habitantes, conforme dados do IBGE referentes ao ano 

de 2009. 

Sua principal atividade economica e a agroindustrial, sendo que, o municipio 

encontra-se em primeiro Iugar em PIB agropecuario do Parana, alem disso, primeiro 

Iugar em VBP - valor bruto da agropecuaria, em rebanho suino, em plantel de 

frango, em produgao por bacia leiteira e em piscicultura comercial do Parana. 

No municipio de Toledo, tambem encontra-se a empresa Sadia, como maior 

frigorifico de suino e aves da America Latina. Estando em primeiro Iugar em parque 

industrial do .oeste do Parana. 

Alem da forga agroindustrial do municipio, Toledo esta inserido no Programa 

Nacional de Municipalizagao do Turismo (PNMT), possui todos os selos 

EM BRA TUR, que credencia o municipio com potencialidade para o desenvolvimento 

turistico. 

Com relagao ao meio ambiente, Toledo possui os seguintes programas: 

Programa Cidadao Ambiental, arborizagao urbana, ajardinamento publico, viveiro 

municipal, Programa Lixo Otil, educagao ambiental e florir Toledo. 

Segundo dados do IPARDES referentes a 2009, 40.069 unidades de 

estabelecimentos foram abastecidos com agua, porem, quanto ao atendimento de 

esgoto, apenas 20.050 unidades. Segundo informagoes da SANEPAR, a rede de 

abastecimento de agua tratada esta disponivel a 100% da populagao urbana da 

cidade. 

4.4. PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS DOS MUNICiPIOS DA REGIAO 

NOROESTE 

Serao tratados neste item algumas caracteristicas, como, breve hist6rico, 

area territorial, numero de habitantes, tipo de atividade economica e aspectos 

ambientais do municipio de Maringa. 

4.4.1 Maringa 
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A cidade de Maringa foi fundada em 10 de maio de 1947, sendo situada na 

regiao noroeste do estado do Parana. Possui uma area territorial de 488 km2 e 

335.511 habitantes, segundo dados do IBGE referentes ao ana de 2009. 

No aspecto economico, apresenta diversificada prodw;ao na area agricola, 

como soja, algodao, milho, cana-de-a9ucar, trigo, sendo tambem, grande produtora 

do bicho-da-seda. No setor industrial, tem destaque o ramo da alimenta9ao, 

confec9ao, agroindustria, metal-mecanico e outros. 

Apesar de seu progresso economico, nao perde a caracteristica de cidade 

planejada, tendo grande preocupa9ao com a preserva9ao do meio ambiente. 

Apresenta farta arboriza9ao, com 40m2 de area verde por habitante, sendo 27m2 

correspondente a ruas e pra9as e 13m2 em reservas e parques no perimetro urbano. 

Com rela9ao aos assuntos do meio ambiente, estes sao tratados pela 

Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura. 

Em 2009, segundo dados do IPARDES, na cidade de Maringa 129.787 

unidades de estabelecimentos tiveram abastecimento de agua e 108.039 unidades 

receberam atendimento de esgoto. Segundo informa96es da SANEPAR, a rede de 

abastecimento de agua tratada esta disponivel a 100% da popula9ao urbana da 

cidade. 

4.5. PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS DOS MUNICiPIOS DOS CAMPOS GERAIS 

Serao tratados neste item algumas caracteristicas, como, breve hist6rico, 

area territorial, numero de habitantes, tipo de atividade economica e aspectos 

ambientais do municipio de Ponta Grossa. 

4.5.1 Ponta Grossa 

A regiao come9ou a ser ocupada em 1704, foi elevada a freguesia em 1823, a 
Vila em 1855 e a cidade somente em 1862. Esta localizada no Segundo Planalto 

Paranaense, na regiao dos Campos Gerais, e foi com a chegada dos trilhos da 

Estrada de Ferro que se tornou urn grande centro comercial, cultural e social. 

No seculo XX, o destaque da cidade era devido as barias lojas de comercio, 
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industrias, escolas, cinema, teatro, jornais, biblioteca, entre outros. 

Sua populac;ao estimada em 2009, segundo dados do IBGE, e de 314.681 

habitantes, numa area total de 2.068 km2
. 

As principais atividades economicas do municipio sao industria, comercio, 

pecuaria e agricultura, sendo que o turismo esta em desenvolvimento. 

Para tratar de assuntos ambientais, a cidade tem a Secretaria Municipal de 

Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente. 

Referente a infra-estrutura, conforme dados do IPARDES referentes ao ano 

de 2009, 104.018 unidades de estabelecimentos tiveram abastecimento de agua e 

a pen as 7 4. 737 unidades tiveram atendimento de esgoto. Segundo informac;oes da 

SANEPAR, a rede de abastecimento de agua tratada esta disponivel a 100% da 

populac;ao urbana da cidade. 

4.6. PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS DOS MUNICiPIOS DA REGIAO CENTRAL 

Serao tratados neste item algumas caracteristicas, como, breve hist6rico, 

area territorial, numero de habitantes, tipo de atividade economica e aspectos 

ambientais do municipio de Guarapuava. 

4.6.1 Guarapuava 

A cidade de Guarapuava surgiu oficialmente com a assinatura do Formal de 

lnstalac;ao da Freguesia de Nossa Senhora do Belem, em 09 de dezembro de 1819. 

Em 17 de julho de 1852 passou a ser vila e em 12 de abril de 1871 foi elevada a 

cidade, devido ao progresso do povoado. Esta situada na regiao centro-oeste do 

estado do Parana, com 3.115 km2 de area e 172.728 habitantes, segundo dados do 

JBGE referentes ao anode 2009. 

Com relac;ao a preservac;ao ambiental, a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Florestal desenvolve o Projeto Jornada Ambiental. 0 

qual tern por objetivo o desenvolvimento de atividades ambientais com a 

comunidade. Outros projetos realizados com este sao os Projetos de Educac;ao 

Ambiental, tendo por finalidade a preservac;ao e a conservac;ao do patrimonio 
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ambiental da cidade. 

Segundo dados divulgados pelo IPARDES, referentes ao anode 2009, houve 

na cidade de Guarapuava abastecimento de agua em 50.995 unidades de 

estabelecimentos, enquanto que, com rela<_;;ao ao atendimento de esgoto foram 

31.314 unidades. Segundo informa<_;;6es da SANEPAR, a rede de abastecimento de 

agua tratada esta disponivel a 100% da popula<_;;ao urbana da cidade. 

4.7. PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS DOS MUNICiPIOS DO LITORAL 

Serao tratados neste item algumas caracteristicas, como, breve hist6rico, 

area territorial, numero de habitantes, tipo de atividade economica e aspectos 

ambientais do municipio de Paranagua. 

4.7.1 Paranagua 

A povoac;ao do litoral do Parana come<_;;ou por volta de 1550, e em 1648 

tornou-se Vila, chamando-se Vila de Nossa Senhora do Recio de Paranagua. Doze 

anos depois, em 1660, torna-se Capitania, passando a Cidade em 1842. 

Segundo dados de 2009 do IBGE, a populac;ao da cidade e de 139.796 

habitantes, e a area e de 827 km2
. 

Os principais produtos agrosilvopastoris sao banana, camarao marinho e 

alevinos. As industrias dominantes sao a quimica e de produtos alimentares. 

Com relac;ao ao cuidado com o meio ambiente, a cidade tern Secretaria 

especifica para o assunto, sendo responsavel pelo planejamento operacional, 

formula<_;;ao, execu<_;;ao e o controle da Politica de Preserva<_;;ao e Prote<_;;ao Ambiental 

do Municipio. 

4.8. MAPEAMENTO DOS SISTEMAS IMPLANTADOS NOS MUNIC(PIOS COM 

MAIS DE 100 MIL HABIT ANTES 

Segundo informa<_;;6es divulgadas no IPARDES, quanta a quantidade de 

unidades de abastecimento de agua e de atendimento de esgoto realizadas pela 
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SANE PAR em 2009, como pode ser observado na Tabela 1, constatou-se que em 

Curitiba, de cada 100 unidades de abastecimento de agua, 83,24°/o recebe 

atendimento de esgoto. Ja em Sao Jose dos Pinhais e de 56,36°/o, Pinhais 55,67°/o, 

Araucaria 38,04°/o, Campo Largo 36, 16°/o e com mais baixo percentual, esta o 

municipio de Colombo, com apenas 30,65°/o. 

Tabela 1: Comparativo entre abastecimento de agua e atendimento de esgoto de Curitiba e RMC 

CURITIBA E RMC 

~ 
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m < m en a: 00 
t= :I: ~ < ~ O..CJ z 0 :I: 0 ~a: a: ii: ...I z ~ ~~ 
~ .., 0 ii: ~ 0....1 
0 0 a: 

en ~ 

Abastecimento de Agua 129.787 73.822 60.880 37.815 34.374 30.213 

Atendimento de Esgoto 108.039 41.606 18.658 21.053 13.075 10.925 

Percentual 83,24°/o 56,36°/o 30,65°/o 55,67°/o 38,04°/o 36, 16°/o 

Fonte: Dados trabalhados com informagoes consolidadas (IPARDES-2009) pelas autoras. 

Com relagao a regiao Norte, o municipio de Londrina e quem apresenta a 

maior quantidade de atendimento de esgoto, ou seja, de cada 1 00 unidades de 

abastecimento de agua, 78,66°/o tiveram atendimento de esgoto, conforme verifica

se na Tabela 2. Enquanto Arapongas apresentou 43,51 °/o e Apucarana 32,28°/o. Ja 

os municipios da regiao Oeste, Foz do lguagu e quem possui maior atendimento, 

sendo de 65,73°/o, Cascavel com 58,45°/o e Toledo com 50,04°/o. 

Tabela 2: Comparativo entre abastecimento de agua e atendimento de esgoto da regiao Norte e 

regiao Oeste 
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Abastecimento de Agua 40.944 189.190 36.494 88.884 85.738 40.069 

Atendimento de Esgoto 13.215 148.815 15.879 51.957 56.352 20.050 

Percentual 

Fonte: Dados trabalhados com informag6es consolidadas (IPARDES-2009) pelas autoras. 

Na regiao Noroeste, composto apenas pelo municipio de Maringa, 83,24°/o 

receberam atendimento de esgoto, a cada 1 00 unidades de abastecimento de agua. 

Na regiao dos Campos Gerais, mais precisamente Ponta Grossa, esse percentual ja 

e de 71 ,85°/o. Na regiao Central, a qual corresponde o municipio de Guarapuava, o 

percentual cal para 61 ,41 °/o, quando que na regiao do Litoral, ou seja, em 

Paranagua, os dados nao encontram-se divulgados. 

Tabela 3: Comparative entre abastecimento de agua e atendimento de esgoto da regiao Noroeste, 

Campos Gerais, regiao Central e Literal 

REGIAO NOROESTECAMPOS GERAISREGIAO CENTRAL LIT ORAL 
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Abastecimento de Agua 129.787 104.018 50.995 nao divulgado 

Atendimento de Esgoto 108.039 74.737 31.314 nao divulgado 

Percentual 83,24°/o 71 ,85°/o 61,41°/o 

Fonte: Dados trabalhados com informag6es consolidadas (IPARDES-2009) pelas autoras. 

Observando o grafico 1 , composto por todos os elementos estudados, 

constata-se que, dos dezesseis municlpios, apenas quatro possuem atendimento de 

esgoto com percentual acima de 70°/o, sendo eles, Curitiba, Londrina, Ponta Grossa 

e Maringa. Seis municlpios estao entre 50°/o a 70°/o, sendo estes, Sao Jose dos 

Pinhais, Cascavel, Foz do lgua9u, Toledo e Guarapuava. E Apucarana, Arapongas, 

Araucaria, Colombo e Campo Largo, o percentual nao chega a alcan9ar 45o/o. 
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Fonte: Dados tr.abalh.ados com inform.agoes. .cons.olidadas {IP.ARDES-2t!JtiJt9) pel.as autoras. 

Qu.anto .as m edi das .ad otad as v i sand o proteg er o m e·ro am b iente o u no 

tr:atame~nto· dos .assuntos pertinentes a este~ constatou-se que en1 Curitiba isto· fica a 

cargo da Secretari.a do M:eio Ambiente~ ~ atrav es do desenv olv in1ento de polfticas. de 

controle .ambiental. Curitiba tamben1 possui v arias res.e·r t as ecol6gicas , com urn dos 

melhores Indices de area v erde do pals, desenv olv e projet:os an1bientais e: possuf 

coleta seletiv.a de [ixo, conforme pode ser v erificado n.a label.a 4. Oos n1u.nicfpios da 

RMC, .apenas .Araucari.a adot.a .as n1esm.as n1e:didas. Ji.a os municfpios de Sao J1ose 

dos Pinhais e: Campo· largo· possuem Secre·tari;a de p,J1!e:io- An1bie:nte:, projetos 

.an1bientais e coleta seletiv a de lix.o. Quanto ao· municipio de: Pi:nhais., este ten1 

Se:cretaria de M:e+o Ambie·nte:, polfticas de contro.le: .ambie:ntal e coleta se:le·t:iv a de 

lix.o. Dos n1unicfpios desta regi.ao, constatou-se que Colombo· e que·m apre:S.e:nta o 

menor num;e-ro de n1e:didas, .apenas duas, a Secretari.a da f'vl.eio An1bie:nte: e· a co·leta 
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seletiva de lixo, segundo as informagoes que encontram-se divulgadas. 

Tabela 4: Medidas adotadas no que diz respeito ao Meio Ambiente em Curitiba e RMC 

CURITIBA E RMC 
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Secretaria do Meio Ambiente X X X X X X 

Polfticas de Controle Ambiental X X X 

Reservas Ecol6gicas X X 

Projetos Ambientais X X X X 

Coleta Seletiva de Lixo X X X X X X 
Fonte: Dados trabalhados com informac;5es consolidadas (site das Prefeituras) pelas autoras. 

Com relagao a regiao Norte, conforme Tabela 5, apenas a cidade de Londrina 

possui as cinco medidas analisadas neste estudo. Apucarana apresenta coleta 

seletiva de lixo, projetos ambientais e Secretaria do Meio Ambiente. Enquanto que, 

Arapongas, apenas coleta seletiva de lixo e projetos ambientais. Na regiao Oeste, 

Cascavel e Foz do lguagu apresentam as cinco medidas, sendo que, a cidade de 

Toledo nao apresenta apenas polfticas de controle ambiental, segundo informagoes 

divulgadas nas paginas das Prefeituras. 

Tabela 5: Medidas adotadas no que diz respeito ao Meio Ambiente na regiao Norte e regiao Oeste 

REGIAO NORTE REGIAO OESTE 
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Secretaria do Meio Ambiente X X X X X 



76 

Politicas de Controle Ambiental X X X 

Reservas Ecol6gicas X X X X 

Projetos Ambientais X X X X X X 

Coleta Seletiva de Lixo X X X X X X 
Fonte: Dados trabalhados com informac;6es consolidadas (site das Prefeituras) pelas autoras. 

Quanto a regiao Noroeste, ou seja, o municipio de Maringa, este apresenta 

apenas Secretaria do Meio Ambiente e coleta seletiva de lixo, mesmas medidas 

adotadas na regiao dos Campos Gerais, mais precisamente, Ponta Grossa. Na 

regiao Central, que compreende a cidade de Guarapuava, esta apresenta tres 

medidas, sendo elas, a Secretaria do Meio Ambiente, projetos ambientais e coleta 

seletiva de lixo. Quanta a regiao do Litoral, sendo Paranagua o municipio objeto de 

estudo, este apresenta as cinco medidas, conforme a Tabela 6. 

Tabela 6: Medidas adotadas no que diz respeito ao Meio Ambiente na regiao Noroeste, Campos 

Gerais, regiao Central e no Litoral 

REGIAO CAMPOS REGIAO 
NOROESTE GERAIS CENTRAL LIT ORAL 
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Secretaria do Meio Ambiente X X X X 

Politicas de Controle X Ambiental 

Reservas Ecol6gicas X 

Projetos Ambientais X X 

Coleta Seletiva de Lixo X X X X 
Fonte: Dados trabalhados com informac;6es consolidadas (site das Prefeituras) pelas autoras. 

Analisando as dezesseis municipios, como pode ser verificado no Grafico 2, 
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todos tern coleta seletiva de lixo, ou seja, 1 00°/o dos municfpios estudados. Quanta 

aos projetos ambientais, doze municfpios o realizam. Apenas sete municfpios 

desenvolvem polfticas de controle ambiental, sendo o mesmo numero para os que 

possuem reservas ecol6gicas. Com rela~ao a Secretaria do Meio Ambiente, 

somente o municipio de Arapongas nao apresenta, conforme informa~6es 

divulgadas. 

Grafico 2: Medidas adotadas no que diz respeito ao Meio Ambiente 
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Fonte: Dados trabalhados com informa96es consolidadas (site das Prefeituras) pelas autoras. 

Dessa forma, constata-se que 25°/o dos municfpios apresentam apenas duas 

das cinco medidas analisadas, sendo estes, Colombo, Arapongas, Maringa e Ponta 

Grossa. 0 percentual de 31 ,25°/o representa os municfpios que possuem tres 

medidas adotadas, como Sao Jose dos Pinhais, Pinhais, Campo Largo, Apucarana e 

Guarapuava. Apenas o municipio de Toledo apresenta quatro das cinco medidas 

analisadas, o que corresponds a 6,25°/o. E, 37 ,5°/o refere-se aos municfpios que 

possuem as cinco medidas, sendo estes, Curitiba, Araucaria, Londrina, Cascavel, 

Foz do lgua~u e Paranagua. 
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Quanto a legisla<;ao dos municipios, verifica-se na Tabela 7, no que diz 

respeito ao Sistema de Licenciamento Ambiental, apenas Curitiba e Cascavel 

possuem regulamenta<;ao especifica, conforme informa<;6es divulgadas nos sites 

das Prefeituras. 

Com rela<;ao a coleta, tratamento e gerenciamento dos residuos, 31,25% nao 

possuem legisla<;ao especifica, sendo estes, Colombo, Campo Largo, Toledo, 

Arapongas e Guarapuava. Dos que apresentam normatiza<;ao, o municipio de Ponta 

Grossa e o que possui o maior numero, sendo duas Leis e dais Decretos. 

Referente a prote<;ao, conserva<;ao e recupera<;ao do meio ambiente, 37,5% 

dos municipios nao apresenta leis ou decretos regulamentando as referidas 

quest6es, sendo estes, Sao Jose dos Pinhais, Pinhais, Araucaria, Cascavel, 

Arapongas e Paranagua, conforme informa<;6es divulgadas. 

Quanto a C6digo Florestal e C6digo Ambiental, apenas o municipio de 

Curitiba e Paranagua apresentam, respectivamente. Ou seja, 87,5 % nao 

apresentam normatiza<;ao. 

Sobre Conselho Municipal ou Comissao Tecnica de Meio Ambiente, onze dos 

dezesseis municipios apresentam, sendo, Sao Jose dos Pinhais, Pinhais, Araucaria, 

Campo Largo, Cascavel, Toledo, Apucarana, Arapongas, Maringa, Ponta Grossa e 

Guarapuava, ou seja, 68,75% do total estudado. 

No que diz respeito a saneamento, 56,25% possuem leis especificas 

regulamentando-o, e conforme Tabela 7, estes municipios sao: Colombo, Araucaria, 

Campo Largo, Foz do lgua<;u, Toledo, Apucarana, Maringa, Ponta Grossa e 

Guarapuava. 

E com rela<;ao a Agenda 21, apenas Foz do lgua<;u e Londrina apresentam 

legisla<;ao sobre o assunto, ou seja, 12,5% do conjunto analisado, conforme 

informa<;6es divulgadas. 

Como pode ser visto a preocupa<;ao com a coleta, tratamento e 

gerenciamento de residuos e a grande preocupa<;ao dos municipios, apresentando 

maior quantidade de legisla<;ao, seguida da preserva<;ao e recupera<;ao do meio 

ambiente e da cria<;ao de Conselhos e Comiss6es voltados as quest6es ambientais. 

Percebe-se tambem, que a Agenda 21 ainda nao esta sendo adotada pelos 

municipios, estando presente apenas em Londrina e Foz do lgua<;u. 
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Tabela 7: Legisla<;oes relacionadas ao Meio Ambiente 

Conselho 

Coleta, Protecao, C6digo Municipal 
Sistema de ou 

Licenciamento 
tratamento e conservacao e Florestal do Comissao Saneamento 

Agenda 

Ambiental gerenciamento recuperacao do Municipio e/ou Tecnica de 21 
de residuos meio ambiente Ambiental Meio 

Ambiente 

Curitiba Decreto Lei Decreta 983/04 Lei 7.833/91 Lei 9.806/00 
1.153/04 

Sao Jose dos Lei 7 45/05 e Lei Lei 705/05 

Pinhais 809/05 
e Lei 

100/96 

Colombo Lei 838/02 Decreto 
73/98 

Lei 562/03 e Lei 
Decreta 

Pinhais 
563/03 

177/09 e 
712/04 

Decreta 
Araucaria Lei 1.256/01 Lei 996/95 11.304/94 e 

1.010/95 

Lei 1.149/95, Lei Lei 
Campo Largo 1.814/05 e Lei 1.149/95 Lei 897/90 

1.921/06 

Lei 5.359/09, Lei Lei 
Cascavel Lei 3.305/01 3.288/01 e Lei 3.238/01 

3.218/01 

Decretos: 

Fozdo Lei 2. 702/02 e Lei Decreta 
17.204/0 

lguac;u 2.356/00 
Complementar 14.649/02 

6e 
20/93 15.406/0 

3 

Toledo Lei 1. 788/96 
Lei 

Lei 75/05 1.881/04 
Apucarana Lei 104/05 Lei 13/04 Lei 13/04 Lei 155/05 

Decretos: 768/09, 
Lei 8.054/00, Lei Lei 

Londrina 8.838/02 e 
769/09 e 770/09 Decreta 416/09 

8.490/01 

Lei 

Arapongas 
2.797/01 e 

Lei 
3.066/03 

Leis 
Complementares: 

Maringa Lei 5.574/01 e Lei 09/93, 193/97 e Lei Lei 6.428/03 
7055/05 393/01; Decreto 2.948/91 

209/03 e Lei 
7268/06 

Lei 
Lei 9.866/09, Lei Decreto 3.007/09, 

7.636/04, 

Ponta Grossa 
9.371/08, Decreta Lei 9.632/08 e Lei 

Lei Lei 8.428/06 
1.540/07 e 8473/06 

10012/09 e 
Decreto 1.111/06 Decreto 

3.255/09 

Lei 198/91 , Lei 
Guarapuava 781/98 e Lei Lei 08/81 Lei 1.780/08 

782/98 

Lei 3.049/09, Lei Lei 
Paranagua 3021/09 e Lei Complementar 

3.000/09 95/08 
~ 

Fonte: Dados trabalhados com 1nforma<;oes consohdadas (s1te das Prefe1turas) pelas autoras. 

• 



80 

4.9. PROPOSTA CONSOLIDADA PARAVALIDAR OS MUNICiPIOS 

Diante do levantamento bibliografico e da coleta de informagoes dos 

dezesseis municipios objeto de estudo, bern como da analise desses dados, 

apresenta-se a seguinte proposta: Observancia de alguns aspectos do Sistema de 

Gestao Ambiental nas Secretarias do Meio Ambiente. 

Pais, a Secretaria do Meio Ambiente a parte de uma organizagao maier, ou 

seja, a Prefeitura, com a finalidade de cuidar dos aspectos ambientais. Da mesma 

forma o SGA se apresenta, faz parte de um sistema de gestao, para desenvolver e 

implementar politica ambiental. Alem disso, como visto, quase 100% dos municipios 

estudados possuem secretarias, o que facilita a aplicagao dessa proposta. 

Entre os aspectos do Sistema de Gestae Ambiental que podem ser 

observando, destacam-se os requisites: 

1. Avaliagao dos efeitos ambientais: atraves do levantamento das atividades 

empresarias desenvolvida no municipio, quanta aos impactos ambientais que podem 

causar. 

2. Levantamento das legislagoes estaduais e federais: para dessa forma, 

serem tomadas medidas reguladoras para as empresas instaladas no municipio e da 

observancia das leis maiores. 

3. Definigao de objetivos e metas ambientais: pais, conforme verifica-se na 

analise, nem todos os municipios apresentam politicas de controle ambiental ou 

mesmo reservas ecol6gicas 

4. Condigoes organizacionais: que, neste caso, seria apenas o melhoramento 

do que ja existe em cada municipio e a criagao de leis municipais para regulamentar 

o que falta. 

5. Auditorias peri6dicas: que corresponderiam as fiscalizagoes nos 

estabelecimentos. 

6. Avaliagao pela alta administragao: que nos municipios corresponde a 
pessoa do prefeito ou de alguem indicado por ele. 

Outro aspecto importante e a politica ambiental, que alguns municipios ja 

possuem, porem, seria interessante observar os requisites do SGA para a sua 

elaboragao. Pois, nesta deve canter quais sao as inteng6es em relagao ao meio 
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ambiente, a estrutura que sera utilizada e a definic;ao dos objetivos e metas 

ambientais. 

Alem disso, permite, atraves da definic;ao dos objetivos e metas, acompanhar 

se estes estao sendo realizados dentro do prazo planejado, se surgiram outros 

aspectos relevantes que precisam ser observados, se ha necessidade de ter urn 

plano de emergencia para acidentes ambientais. Pode-se citar como exemplo de 

objetivos e metas, a implantac;ao de rede de esgoto em 100% da cidade, o fim dos 

lixoes a ceu aberto, a preservac;ao das nascentes, entre outros. 

Ainda, a vantagem da politica ambiental e a possibilidade de verifica(:ao se 

projetos ja desenvolvidos no municipio ou dos novas, estao de acordo com a sua 

politica ambiental. 

Outro aspecto que pode ser observado e o envolvimento de todas as 

Secretarias, onde cada uma pode desenvolver projetos relacionados ao meio 

ambiente dentro da sua abrangencia, mas, os mesmos tempo estarao de acordo 

com a politica ambiental do municipio. 

Ou seja, a presente proposta nao impoe a observancia do Sistema de Gestao 

Ambiental como urn todo, apenas alguns aspectos importantes que podem melhorar 

o que ja existe nos municipios, ou auxiliar aqueles que nao possuem ainda. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

Atualmente, as quest6es ambientais tornaram-se uma preocupagao mundial. 

No Brasil, essa preocupagao esta explicita na Constituic;ao Federal, a qual 

estabelece que compete a todos zelar pelo meio ambiente, ou seja, poder publico e 

coletividade. Dos entes do poder publico que encontram-se mais pr6ximos dos 

problemas ambientais ou da possibilidade de preservac;ao, estao os municipios. Pois 

as atividades industrias, a utilizac;ao do solo e da agua e realizada em seu territ6rio. 

0 que possibilita maior facilidade de aplicac;ao das politicas de controle ambiental ou 

de sistemas de controle ambiental. 

Dessa forma, o presente trabalho apresentou como primeiro objetivo a 

fundamentac;ao te6rica, atraves da opiniao de autores, do entendimento sobre o 

assunto. 0 qual foi alcangado atraves da abordagem sobre Sistema de Gestao 

Ambiental, suas caracteristicas, objetivos/vantagens e requisites, alem dos 

levantamentos sobre controle. 

Quanto ao segundo objetivo, ou seja, a verificac;ao da legislagao ambiental no 

ambito federal, este tambem foi atingido como levantamento das leis, resolug6es do 

CONAMA e portaria do IBAMA. Sendo o mesmo resultado para o terceiro objetivo, 

que correspondia a abordagem da legislac;ao do Estado do Parana quanto as 

quest6es ambientais. 

0 quarto objetivo era verificar nos municipios selecionados se havia politica 

publica de controle ambiental e como a mesma era realizada. Porem, realizou-se o 

levantamento das legislac;oes municipais que regulamentam as questoes ambientais 

e a busca nos sites das prefeituras sobre as medidas adotadas quanto a 
preservac;ao e protec;ao ao meio ambiente. Ou seja, obtivemos urn alcance parcial 

do objetivo, pois devido a quantidade de municipios, nao foi possivel verificar de 

forma mais profunda como a politica de controle ambiental e realizada, pois 

precisarlamos nos deslocar ate os municipios para conseguir as informag6es, ou, 

entao, atraves do envio de questionarios, porem, nao havia tempo habil para isso. 

Quanto ao quinto objetivo, sendo este a apresentac;ao consolidada das 

politicas publicas encontradas, tambem foi atingido, pois realizamos analises, de 

acordo com os dados divulgados, sobre o atendimento de rede de esgoto de cada 
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municipio objeto de estudo e por regi6es, bern como, as medidas adotadas quanto 

ao Meio Ambiente, como, Secretaria do Meio Ambiente, reservas ecol6gicas, 

projetos ambientais, politicas de controle ambiental e coleta seletiva de lixo. 

Com rela<;ao ao sexto objetivo, que consistia na apresenta<;ao da proposta 

para validar as praticas adotadas nos municipios selecionados, tambem foi 

alcan<;ado. Pois, ap6s a analise dos dados coletados, realizamos proposta para que 

haja observancia de alguns aspectos do Sistema de Gestao Ambiental nas 

Secretarias do Meio Ambiente. 

Os referidos objetivos tinham por finalidade maior, mapear o controle das 

politicas ambientais adotadas nos municipios e desenvolver proposta para valida

las. 

Diante do exposto, pode-se constatar que ha o alcance do objetivo maior 

deste trabalho. Pois, realizou-se o levantamento das leis ambientais municipais e 

dos controles que estes utilizam, bern como, a constata<;ao de que alguns ainda nao 

possuem politicas de controle ambiental, segundo as informa<;6es divulgadas. 

Dessa forma, recomenda-se que a administra<;ao municipal passe a utilizar 

alguns aspectos do Sistema de Gestao Ambiental, como os requisites e os 

elementos necessaries para a elabora<;ao das politicas ambientais nas Secretarias 

de Meio Ambiente, nao havendo dessa forma contradi<;6es entre projetos e leis ou a 

nao observancia de alguns de seus aspectos. A integra<;ao de todas as Secretarias 

no desenvolvimento de projetos, com a finalidade de cumprir os objetivos e metas da 

politica ambiental estabelecida em cada municipio. 

Recomenda-se tambem, quanto a adapta<;ao do Sistema de Gestao 

Ambiental para os municipios, esta ser realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, 

por ser o principal 6rgao fiscalizador, ou, entao, o treinamento dos Secretaries 

Municipais de Meio Ambiente. Ou, ainda, atraves de urn projeto da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente, partindo de urn objetivo maior, das politicas ambientais 

do Estado, para urn objetivo menor, politicas ambientais dos Municipios. 

Percebe-se que o exposto neste trabalho, por si s6, nao esgota o estudo 

sobre o assunto, e diante da sua relevancia, a continua<;ao do mesmo ou da 

abordagem de algum de seus aspectos, trarao grandes contribui<;6es. 

Portanto, o continuo estudo sobre como preservar e recuperar o meio 
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ambiente atraves das poHticas publicas de controle ambiental e de grande 

importancia. Pois, atraves delas, os objetivos sao alcan<;ados de forma mais rapida e 

eficiente, do que atitudes isoladas, mas, nao desnecessarias. 
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