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RESUMO 

Este trabalho de conclusao de curso tern como finalidade identificar as 

e:xternalidades positivas e negativas de uma industria de e:xtrac;ao de calcaria. As 

atividades produtivas geram poluic;ao e degradac;ao ambiental, que por sua vez, 

aumentam os custos e os passivos que em muitos casos, nao sao dimensionados 

pelos gestores. 

Em se tratando da questao ambiental, esta e multidisciplinar, pois trata dos 

limites da explorac;ao da natureza pelo homem e do conflito existente entre o 

progresso economico e o equilibria ecol6gico do planeta. Os aspectos relacionados 

ao meio ambiente podem afetar o resultado economico das empresas. 0 que nao se 

sabe exatamente e como mensurar esses efeitos, pois os instrumentos disponiveis 

sao considerados insuficientes para mensurar e evidenciar o problema e permitir 

uma adequada decisao. 

Este trabalho propoe avaliar os impactos que as e:xternalidades causam com 

as mudanc;as no meio natural, para compreender os beneficios e ou, maleficios que 

as praticas adotadas com relac;ao as leis de auditoria ambiental proporcionam, e se 

estas, estao sendo devidamente cumpridas. No contexto do mundo dos neg6cios, as 

empresas estao preocupadas com sua imagem e seus empreendimentos. 0 respeito 

para com os problemas ambientais e fator determinante no desenvolvimento dos 

neg6cios, ou seja, o meio ambiente participa do desenvolvimento economico. 

Em geral, a minerac;ao provoca urn conjunto de efeitos nao desejados que 

podem ser denominados de e:xternalidades negativas. Algumas dessas 

e:xternalidades sao: alterac;oes ambientais, conflitos de uso do solo, depreciac;ao de 

im6veis circunvizinhos, gerac;ao de areas degradadas e transtornos ao trafego 

urbano. Do levantamento e analise dos dados, verifica-se que, com controles de 

poluic;ao ativos e dentro dos padroes exigidos pela legislac;ao vigente, os impactos 

da sua atividade sobre o meio ambiente conseguem ser minimizados. 
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1 INTRODUCAO 

As organizac;oes trazem consigo externalidades positivas e negativas, estas, 

por sua vez, tern a capacidade de transformar o meio interno e externo. Entende-se 

por meio externo, o ambiente ecol6gico e a comunidade ao seu redor, influenciados 

diretamente pela sua atividade. 

Segundo Lopes (2007, p. 529), "a responsabilidade de cada empresa, diante 

do ecol6gico, devera ensejar a busca de modelos de uma eficacia especial, em que 

o interesse publico possa ser atendido em plena concordancia com aquele 

particular". 

Muito sabe-se que, os gastos com tratamentos de remedia<;ao, sao muitas 

vezes, superiores e ate mesmo tardios aos gastos com a sua preven<;ao. Medidas 

de remediac;ao sao consideradas gastos para a organiza<;ao, alem das possiveis 

formas para a recuperac;ao de areas degradadas. Empresas potencialmente 

poluidoras necessitam, de "posturas antecipadoras" baseadas em pianos e 

estrategias de curto, medio e Iongo prazos, a fim de efetuar trabalhos graduais de 

preven<;ao. Para isso, certos procedimentos adotados, auxiliam na ado<;ao dessas 

medidas, bern como: 

- A certifica<;ao atraves da Norma lnternacional Organization for Standardization 

(ISO) 14.000; 

- Licenc;as ambientais emitidas pelos 6rgaos competentes; 

- Monitoramento dos pianos por entidades de cunho social e ambiental como 

Organizac;oes nao-governamentais (ONG's) e 6rgaos ambientais; 

- Auditorias ambientais externas e independentes; 

- Pianos de preven<;ao e analise de riscos. 

Dentre outros, o processo, as politicas e os pianos adotados, devem ser 

explicitados e colocados em pratica, de modo que, a omissao e acontecimentos 

indesejaveis, sejam evitados. 

A conscientizac;ao quanto aos problemas ambientais, atualmente, e tema de 

discussoes em todo o mundo. lsto faz com que a sociedade "cobre" das empresas 

que nao respeitam o meio ambiente. Por esta razao, aliada a exigencia do mercado, 

empresas estao sendo obrigadas a adotar uma politica de controle, preservac;ao e 

recuperac;ao do meio ambiente, a fim de garantir a sua continuidade. 
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Em se tratando da questao ambiental, esta e multidisciplinar, pais trata dos 

limites da explorac;ao da natureza pelo homem e do conflito existente entre o 

progresso economico e o equilibria ecol6gico do planeta. E considerada urn desafio 

que o mundo dos neg6cios enfrenta. E not6rio que os aspectos relacionados ao 

meio ambiente podem afetar o resultado economico das empresas. 0 que nao se 

sabe exatamente e como mensurar esses efeitos, pais os instrumentos disponiveis 

sao considerados insuficientes para mensurar e evidenciar o problema e permitir 

uma adequada decisao. 

Conforme ludicibus (1993, p. 118), "a contabilidade e concebida como urn 

sistema de informayaes formal e estruturado". Com o intuito de atingir tais fins, ela 

necessita de urn corpo de conceitos e de uma metodologia que possam representar 

de modo objetivo, os eventos economicos ocorridos nas empresas. 0 ambiente em 

que esses eventos ocorrem esta recebendo interferencias de variaveis que, ate ha 

algum tempo, nao eram consideradas significativas e, portanto, nao eram objeto de 

classificac;ao conceitual e metodol6gica da contabilidade, como e o caso da questao 

ambiental. Por isso, faz-se necessaria estudar ate que ponto a contabilidade esta 

preparada para atender aos reclamos deste problema, atualmente impasto as 

empresas e a sociedade em seu todo. 

Para a busca de urn desenvolvimento sustentavel, e necessaria 

reformulac;oes maiores do que apenas mudanyas de modelos de gestao, mudanyas 

de sistemas contabeis e metodos de avaliayao economica, ainda que estes sejam 

imprescindiveis para se viabilizar urn determinado projeto. 

86 sera possivel realizar tais mudanyas, atraves de mudanyas de consciencia 

social e politica. No entanto, a sociedade nao muda bruscamente, mas sim, 

atravessa periodos de transiyao. Portanto, ainda que o investimento par parte do 

setor privado em ayaes ambientalmente corretas nao traga soluyaes para graves 

problemas sociais enfrentados, principalmente em paises em desenvolvimento como 

o Brasil, estas ac;oes geram aspectos positives para a sociedade. 

No contexte do mundo dos neg6cios, as empresas estao preocupadas com 

sua imagem e seus empreendimentos. 0 respeito para com os problemas 

ambientais e fator determinante no desenvolvimento dos neg6cios, ou seja, o meio 

ambiente participa do desenvolvimento economico. Diante disso, a contabilidade, 

responsavel pela interayao e comunicayao entre a empresa e a sociedade, deve 
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evidenciar as medidas adotadas e os resultados alcan~dos pela empresa no 

processo de protegao do meio ambiente. 

1.1 Caracterizacao da empresa 

0 trabalho sera sedimentado em uma empresa no ramo de atividade de 

Comercio e Industria de Cal e generos. Por decisao da equipe e da diretoria da 

empresa em estudo, a empresa sera denominada por ABC. Esta, iniciou suas 

atividades em junho de 1969, com a extrayao de pedra dolomitica e a fabricayao da 

cal virgem em pedra, pioneira no setor e foi responsavel em 1970 pelo Jan~mento 

nacional da cal virgem ensacada. 

Em meados de 197 4, implementa novos projetos de produgao para 

impulsionar e investir na consolidagao da empresa. 

Em 1980, criou-se uma divisao de novo produto na area da agricultura, o qual 

chama-sa calcario corretivo de solo, usado em larga escala na agricultura brasileira. 

Com este lanyamento deu urn grande passo, pois se tratava de urn memento em 

que a agricultura estava em ascensao. 

Em 1985 Jan~ na construgao civil a cal hidratada (CH3), urn produto de alta 

demanda devido a sua facil aplicagao. Para atender essa demanda foram efetuados 

muitos investimentos, entre eles a instalagao de uma nova fabrica, mais moderna e 

com equipamentos mais sofisticados. Neste periodo a empresa ja obtinha 

transportadora propria e atendia seus clientes a contento. Quando estabilizada na 

sua produgao e nao obstante ao crescimento, em 1997, abre seu leque de 

investimentos, fundando uma nova empresa com o segmento voltado ao transporte 

de produtos quimicos, garantindo assim, mais urn ramo de atuagao. 

No ano de 2002, a empresa avanya na tecnologia da agricultura, e lanya em 

parceria com uma nova empresa de fertilizantes, o camag ( calcio e magnesio 

aglomerados), produto granulado com materia prima proveniente do calcario, 

desenvolvido por meio de uma tecnologia exclusiva, e capaz de atender o plantio 

direto das culturas de soja e milho do pais. 

Preocupado com o equilibrio ecol6gico da regiao, a empresa conta 

atualmente com o Programa de Remanejamento e Recuperayao das Areas 

Exploradas, onde sao reconstituidas suas caracteristicas naturais. 0 programa 
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baseia-se em ayaes como: recupera~o da camada organica da terra, replantio de 

arvores nativas, recuperac;ao das margens dos rios e afluentes, capta~o do p6 e, 

antes de tudo, urn projeto de impacto ambiental eficiente. A empresa ABC utiliza 

maquinarios de ultima gera~o para a extrac;ao da materia-prima e pretende, para os 

pr6ximos anos, urn aumento de 25% na produc;ao e vendas, buscando sempre obter 

qualidade, a qual e fator fundamental para 0 desenvolvimento do mercado que 

busca inovac;oes e eficiencia diante de urn consumidor exigente. 

Atualmente, principalmente nos estados do sui do pais, a empresa oferece 

cerca de 60 (sessenta) empregos diretos, mais de 150 (cento e cinquenta) indiretos, 

e juntamente com outras empresas do setor, foi responsavel pelo crescimento 

economico do municipio de Colombo e arredores. 

1.2 Problema 

Com as constantes mudanc;as no meio natural, este trabalho propoe avaliar 

os impactos que as externalidades causam, para compreender os beneficios e ou, 

maleficios que as praticas adotadas com rela~o as leis de auditoria ambiental 

proporcionam, e se estas, estao sendo devidamente cumpridas. 

Existem empresas que influenciam diretamente ou expressivamente sabre o 

meio ambiente, para que, consigam exercer suas atividades empresariais. Podemos 

citar como exemplo as organizac;oes de produ~o de energias termicas, que 

consistem no esgotamento de jazidas e consequentemente, produzem poluic;ao. 

Devido a esses esgotamentos de recursos, surgiu a preocupa~o com o meio 

ambiente, o que trouxe consigo as influencias com o meio social, onde esta 

organizac;ao esta inserida. 

Diante disso, este trabalho se propoe a fornecer respostas para o seguinte 

problema: Quais as externalidades que afetam, seja positivamente ou 

negativamente uma empresa? 
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1.3 Objetivos 

Assim, o objetivo principal consiste em identificar a existencia de 

externalidades e seus impactos causados pela atividade de uma empresa em 

relayao ao seu redor: 

(a) ldentificar externalidades negativas e positivas da empresa ABC; 

(b) Analisar as externalidades ambientais da empresa ABC com base nas leis 

e pressupostos da Auditoria Ambiental; 

(c) Analisar de que maneira as externalidades ambientais influenciam nas 

atividades da empresa ABC, no periodo de 5 anos contemplando entre os anos de 

20o5 a 2010. 

1.4 Justificativa 

Cada vez mais, a necessidade de informayao e uma exigencia da sociedade. 

As questoes ambientais, ecol6gicas e sociais estao presentes, especialmente nos 

meios de comunicayao, que as divulgam em todo o mundo. A contabilidade nao 

pode desconhecer esta realidade. 

Segundo Ribeiro (1992, p. 23), "a contabilidade, para atender a mais essa 

necessidade de informayao, vern desenvolvendo estudos para contemplar fatos 

como o ocorrido na India, com a empresa Unions Carbide". Tragedia que resultou 

em centenas de mortes, com vazamento de gases, e, em decorrencia, as a9oes da 

empresa despencaram nas bolsas de valores, inclusive porque as familias afetadas 

pela desgra9a deveriam ser indenizadas. 

A empresa citada no paragrafo anterior nao fazia em suas demonstrayoes 

contabeis, tanto no Balanyo Patrimonial, quanto em Notas Explicativas, qualquer 

menyao de provaveis riscos que pudesse incorrer com a poluiyao do meio ambiente 

e a consequente necessidade de indenizar pessoas ou governos, ou ainda, com 

gastos de recuperayao ambiental pelos danos causados por suas atividades. 

Disto, resultam preocupayaes, principalmente nas empresas de auditoria, que 

devem atestar se as demonstrayaes contabeis estao de acordo com os principios de 

contabilidade e com a legislayao vigente, bern como, se atendem suas amilises, as 
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contingencias necessarias para possiveis danos ao meio ambiente e como agir 

diante de tais fatores. 

1.5 Organizacao do Estudo 

Levando-se em conta o problema de pesquisa do trabalho e os objetivos 

estabelecidos, o estudo nesta etapa, foi dividido em cinco capitulos. No primeiro 

capitulo apresenta-se urn entendimento geral da relevancia da proposta do presente 

estudo, definindo-se o problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos e a 

estrutura do trabalho. 

0 segundo capitulo contem a revisao bibliografica para dar suporte ao estudo. 

lnicialmente faz-se uma introdu~o que salienta questaes relativas a buscar explicar 

o termo "externalidades", utilizando-se conceitos utilizados na gestao ambiental, bern 

como, partindo para a verifica~o de quais sao os possiveis impactos destas 

externalidades e suas influencias sobre as praticas da organizayao em estudo. 

0 capitulo terceiro apresenta a metodologia da pesquisa aplicada no estudo, 

partindo inicialmente atraves da defini~o dos termos constitutivos, seguindo-se com 

o delineamento da pesquisa, a coleta dos dados e de como serao o tratamento 

destes. 

No capitulo quatro apresenta-se o estudo de caso, que compreende a analise 

dos dados coletados. 

0 quinto capitulo apresenta as considerayees finais do estudo, decorrentes 

da analise dos dados coletados desta pesquisa, e os ajustes das praticas. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Externalidades 

Com o desenvolvimento das organizac;oes, surgem novas tecnicas e 

processes de produyao, alem de controles empresariais. Os aspectos ambientais no 

gerenciamento dos neg6cios tornam-se importantes em todas as etapas das 

operac;Qes das empresas. 0 ciclo de vida dos produtos passa a ser acompanhado 

com maior atenyao, na intenc;ao da reduc;ao dos niveis de emissoes de residues, 

necessitando, para tal, de relat6rios que possibilitem o monitoramento dessas 

atividades. 

Externalidade e vista como o fato inquestionavel de que qualquer atividade 

afeta, de modo favoravel ou desfavoravel, outras atividades ao Iongo do processo 

produtivo; e urn processo em cadeia, que pode ser analisado sob aspecto 

tecnol6gico ou monetario. Sao atividades que envolvem a imposiyao involuntaria de 

custos ou de beneficios, isto e, que tern efeitos positives ou negatives sabre 

terceiros sem que estes tenham oportunidade de impedi-lo e sem que tenham a 

obrigayao de paga-los, ou o direito de serem indenizados. 

Quando os efeitos provocados pelas atividades sao positives, estas sao 

designadas por externalidades positivas. Quando os efeitos sao negatives, 

designam-se por externalidades negativas. 

As externalidades encontram-se presentes em varios casos, como por 

exemplo, no prec;o de uma mercadoria, em que pode nao refletir necessariamente o 

seu valor social. Nesse caso, conseqOentemente, as empresas poderao vir a 

produzir quantidades excessivas ou insuficientes, de tal forma que o resultado seja a 

ineficiencia do mercado. 

Didaticamente, as externalidades podem ser positivas ou negativas, quando 

no prec;o do bern colocado no mercado nao estao incluidos os ganhos e as perdas 

sociais resultantes de sua produyao ou consumo, respectivamente. 

A externalidade, segundo Moura (2000, p. 05): 

Refere-se a a~o que urn determinado sistema de produ~o causa 
em outros sistemas extemos. Trata-se de urn conceito desenvolvido 
pelo economists ingles Pigou em 1920, que estabeleceu que existe 
uma extemalidade quando a produ~o de uma empress (ou urn 
consumo individual) afeta o processo produtivo ou urn padrao de vida 
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de outras empresas ou pessoas, na ausencia de uma transa~o 
comercial entre elas. Normalmente esses efeitos nao sao avaliados 
em termos de pre~s. Urn exemplo disso e a polui~o causada por 
uma determinada industria. 

Diante do e:xposto, utilizando como exemplo uma empresa de recipientes 

plasticos, que coloca o seu produto no mercado e o pre~ final que foi dado, levou 

em considerayao o custo social da sua produyao. Considerando que o referido 

produto sera urn residuo solido de dificil reaproveitamento (por desvantagens 

tecnicas e economicas) e que, portanto, sera urn fator de degradayao ambiental, e 

de se questionar se o valor do bern colocado no mercado tern em si o valor do 

denominado custo social. Porem, segundo a teoria economica das externalidades, o 

efeito negativo ou positivo nao pode ser agregado ao valor do produto por ser 

impossivel de ser medido. 

Este produto s6 teria urn valor justo, se no valor que lhe fosse atribuido 

estivessem computados todos os ganhos sociais surgidos com a produc;ao desse 

mesmo bern, alem dos custos de produyao. 

Em sua relayao com o meio ambiente, a contabilidade deixa de divulgar a 

quantificayao monetaria das ocorrencias ambientais. Depara-se com o problema de 

mensurac;ao da evoluyao economica de uma empresa, levando-se em conta sua 

relac;ao com a natureza, sua evoluyao hist6rica em tal relacionamento e a 

parametrizac;ao para comparayao com seu setor, assim como como mercado. 

2.1.1 Externalidades Positivas 

E interessante ressaltar os beneficios sociais das atividades que geram 

externalidades positivas. 

Por exemplo, muitas cidades suburbanas e rurais tern instituido programas de 

preservayao de terras devolutas (nao registrada nem possuida por ninguem, 

finalmente, desabitada), podem significar beneficios externos originando-se de tais 

usos, segundo Harris (2001 ): 

Outros que vivem na cidade podem desfrutar da vista das areas 
naturais e terras agricolas pr6ximas as suas casas. Urn cenario 
bonito pode significativamente aumentar os valores das propriedades 
do seu entomo, enquanto urn desenvolvimento industrial ou 
residencial nas proximidades iria reduzi-las. Os beneficios extemos 
nao estao limitados aos residentes da cidade. As pessoas que 
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passam pelo Iugar, ciclistas, turistas interestaduais etc., podem todos 
ganhar satisfac;ao, ou utilidade, da paisagem prazerosa. 
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Figura 1. Externalidade positiva 
Fonte: Harris (2001) 
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Tem-se uma analise economica desta situa~ao conforme a Fig. 1. Os 

beneficios marginais sociais excedem os beneficios marginais privados porque 

incluem ganhos dos vizinhos e visitantes, bern como, os proprietaries privados. A 

curva de demanda de mercado para usos rurais da terra refletira os beneficios 

privados, mas nao os beneficios sociais, levando a urn equilibria de 6timo privado. 

No 6timo social Qs, incluindo os beneficios dos nao proprietaries, uma grande 

quantidade de terras permanece como devolutas e rurais do que num equilibria de 

mercado privado Qp. 

Exemplos de externalidades positivas sao pesquisa e desenvolvimento, pois 

os seus efeitos sobre a sociedade sao geralmente muito positivos sem que esta 

tenha que pagar pelo seu beneficia. Outros exemplos de externalidades positivas 

sao os bens publicos tais como a saude publica, a infra-estrutura viaria, a educa~ao, 

a defesa e seguran~a, entre diversas outras atividades. 
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2.1.2 Externalidades Negativas 

Verifica-se hoje, uma crescente conscientiza~o acerca do meio ambiente 

com o avan~o da reciclagem do lixo, da luta contra o lixo t6xico e contra as 

industrias poluentes. No entanto, uma tendencia mundial, consistentes na 

transferencia de nucleos industriais poluidores para regioes de for~ de trabalho 

barata e de farta energia e materia-prima, Waldman (1992, p. 21). 

A energia que vai escasseando ou encarecendo nos centros do 
capitalismo avancado incorpora-se as areas perifericas via 
transplante de processos eletrointensivos ( consumidores de muita 
energia), como no caso do processamento de bauxita para a 
produ~o de aluminio que, alem disso, e extremamente poluente. 

Sendo assim, o principia da sustentabilidade surge em urn contexto em que 

se passa a questionar a racionalidade e os paradigmas te6ricos que impulsionaram 

e legitimaram o crescimento economico, negando a natureza, sobretudo em paises 

em desenvolvimento, e com o intuito de harmonizar e compatibilizar qualidade de 

vida para as pessoas com a preserva~o das condi~es ambientais sem estagna~o 

ou declinio no processo de crescimento economico. 

Exemplos de externalidades negativas pode ser a polui~ao ambiental 

provocada pelas atividades economicas, a produ~o de bens nao seguros, a 

produ~o e consumo de drogas ilicitas, entre outros. Dado que, tal como referido e 

ao contrario das transa~oes realizadas no mercado, as externalidades envolvem 

uma imposi~o involuntaria, estas constituem uma ineficiencia de mercado. Por isso 

e necessaria a interven~o do estado atraves da oferta ou da cria~o de incentivos a 
oferta de atividade que constituem externalidades positivas (por exemplo, 

subsidiando a investiga~ao e desenvolvimento ou oferecendo gratuitamente a 

ilumina~o publica) e atraves do impedimenta ou cria~o de incentivos a nao 

produ~o de externalidades negativas (por exemplo, criando regulamenta¢es para 

controlar a emissao de polui~o das fabricas). 

2.1.3 lmpactos das Externalidades 

0 ambiente tern varios significados para pessoas e realidades diferentes. Nao 

seria entao estranho, compreendermos que, muitos projetos sao propostos para 
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ambientes diversos. Entao, fazer uma analise ambiental e, antes de tudo, estudar as 

possiveis mudan~as de caracteristicas s6cio-economicas e biogeofisicas de urn 

determinado local (resultado do plano proposto) e seus impactos ambientais. 

Nos termos do art. 1° da Resolu~o 001/86 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), impacto ambiental "e qualquer altera~ao das propriedades 

fisicas, quimicas e biol6gicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

materia ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

afetam: 

• I - a saude, a seguran~a e o bem-estar da popula~o; 

• II - as atividades sociais e economicas; 

• Ill- a biota (conjunto de seres vivos de urn ecossistema); 

• IV- as condi~oes esteticas e sanitarias do meio ambiente; 

• V- a qualidade dos recursos ambientais." 

No Brasil, foi criado urn instrumento orientador e fundamentador da decisao 

administrativa que autoriza ou nao urn empreendimento. 0 Estudo de lmpacto 

Ambiental (EIA), nao e, contudo, urn procedimento de vota~o do projeto, inobstante 

a consulta do publico. 

0 EIA e, portanto, urn instrumento constitucional da Politica Ambiental (art. 

225°, paragrafo 1°, IV Constitui~o Federal c.c. art. 9°, Ill da Lei 6.938/81), sendo de 

elabora~o obrigat6ria e, consequentemente, nao facultative para todas as obras e 

atividades, cuja instala~o possa provocar significative impacto ambiental. Nao pode 

ser realizado concomitantemente a obra ou a atividade, nem posteriormente as 

mesmas. E previa. 

Varias atividades estao sujeitas a licenciamento com a apresenta~ao de EIA, 

dentre elas, a atividade estudo desta pesquisa: 

• Extra~o de combustive! fossil (petr61eo, xisto, carvao)- extra~ao de minerio. 

A abordagem do EIA e de outros relat6rios de estudo de impactos ambientais, 

dar-se a no decorrer desta pesquisa. 
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2.2 Contingencias Ambientais 

Uma exigibilidade contingente e uma obrigayao que pode surgir, dependendo 

da ocorrencia de urn evento futuro. Porem, e preciso observar que muitos passivos 

estimados dependem da ocorrencia de eventos futuros e, mesmo assim, nao sao 

rigorosamente contingenciais, como por exemplo: provisoes com garantias, 

provisoes para abatimentos. 

Atualmente as empresas estao sujeitas as exigencias federais e estaduais 

relacionadas com a proteyao ao meio ambiente. Devido em parte a complexidade e 

abrangencia dessas exigencias, a partir dos a nos 80, a empresa viu-se envolvida em 

processos judiciais, demandas e obrigayoes relacionadas com remediayao 

decorrentes das referidas exigencias. 

Com base em estudos profundos, analise de especialistas e revisoes legais, a 

empresa avalia regularmente as contingencias, obrigayoes e compromissos para a 

remediayao de locais contaminados, incluindo avaliayoes de extensao e 

probabilidades de recuperayao de outras partes responsaveis, que tenham que nao 

tenham participado do acordo, incluindo seguradoras. A politica da empresa e a de 

provisionar imediatamente e lanyar a debito de despesas correntes as exposiyOeS a 

risco identificadas relacionadas com locais de remediayao de aspectos ambientais, 

com base em estimativas conservadoras de custos com investigayoes, limpeza geral 

e fiscalizayao a serem incorridos. 

Os custos incorridos e a serem incorridos em conexao com essas atividades 

nao tiveram e nao devem ter urn impacto significative na posiyao financeira da 

empresa. 

Devido as complexidades normativas e ao risco de locais contaminados e 

circunstancias nao identificados, existe a possibilidade de os custos de remediayao 

de aspectos ambientais serem significativamente diferentes dos custos estimados 

provisionados para locais contaminados identificados. Contudo, com base em todos 

os fatos conhecidos e analises de especialistas, a empresa acredita que nao e muito 

provavel que contingencias ambientais identificadas resultem em custos adicionais 

que teriam urn impacto adverso significativo em sua posiyao financeira ou em seus 

resultados operacionais, bern como nas tendencias de seu fluxo de caixa. 
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0 Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por interrnedio da Resolu~o de 

n° 1.003/04 de 19 de agosto de 2004, aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade 

Tecnica NBC T 15- lnformayoes de Natureza Social e Ambiental. Esta Resolw;ao 

entrara em vigor a partir de 1° de janeiro de 2006, sendo recomendada a sua ado~o 

antecipada. 

Esta norma estabelece procedimentos para evidenciayao de inforrna9oes de 

natureza sociat e ambiental, com objetivo de demonstrar a sociedade a participa9ao 

e a responsabilidade social da entidade. 

As informay6es de natureza social e ambiental, para a NBC T 15, sao as 

seguintes: 

- a gera9ao e a distribui~o de riqueza; 

- os recursos humanos; 

- a intera~o da entidade com o ambiente extemo; 

- a intera~o com o meio ambiente. 

Diz a norma que "a Demonstra~o de lnforrnay6es de Natureza Social e 

Ambiental, ora instituida, quando elaborada deve evidenciar os dados e as 

informay6es de natureza social e ambiental da entidade, extraidos ou nao da 

contabilidade, de acordo com os procedimentos deterrninados por esta norma". Essa 

demonstra~o. quando divulgada, deve ser efetuada como informa~o 

complementar as demonstra9oes contabeis, nao se confundindo com as notas 

explicativas, e deve ser apresentada, para efeito de compara~o. com as 

informay6es do exercicio atual e do exercicio anterior. 

As informay6es a serem divulgadas na interayao com o meio ambiente, de 

acordo com a norma, sao: 

- investimentos e gastos com manuten~o nos processos operacionais para a 

melhoria do meio ambiente; 

- investimentos e gastos com a preserva~o e/ou recupera~o de ambientes 

degradados; 

- investimentos e gastos com a educa~o ambiental para empregados, 

terceirizados, autonomos e administradores da entidade; 

- investimentos e gastos com educa~o ambiental para a comunidade; 

- investimentos e gastos com outros projetos ambientais; 
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- quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos 

contra a entidade; 

- valor das multas e das indenizagoes relativas a materia ambiental, 

determinadas administrativa e/ou judicialmente; 

- passivos e contingencias ambientais. 

Essas informa¢es sao de responsabilidade tecnica de contabilista registrado 

em Conselho Regional de Contabilidade. 

2.2.1 Ativo Ambiental 

Os Ativos Ambientais representam os estoques dos insumos, peyas, 

acess6rios, etc. utilizados no processo de eliminayao ou reduyao dos niveis de 

poluiyao; os investimentos em maquinas, equipamentos, instala¢es, etc., adquiridos 

ou produzidos com intengao de amenizar os impactos causados ao meio ambiente; 

os gastos com pesquisas, visando o desenvolvimento de tecnologias modernas, de 

medio e Iongo prazo, desde que constituam beneficios ou a¢es que irao refletir nos 

exercicios seguintes. 

Ativos Ambientais sao os bens adquiridos pela companhia que tern como 

finalidade controle, preservayao e recuperayao do meio ambiente. Neste sentido, 

RIBEIRO & GRATAO (2000; p.4) dizem que recebem tal classificayao parte dos 

estoques, especificamente aqueles destinados a finalidade referida. Tais estoques 

podem ser compostos por insumos que serao utilizados diretamente no processo 

produtivo, para eliminar, durante os procedimentos operacionais, o surgimento de 

residuos poluentes. Podem ser itens que serao consumidos p6s-operayao, de forma 

a realizar a limpeza dos locais afetados ou a purificar os residuos produtivos, como 

as aguas, os gases, os residuos s61idos que serao depostos, de alguma forma, no 

meio ambiente natural. 

Existem algumas polemicas na identificayao dos ativos ambientais, devido o 

surgimento das "tecnologias limpas". Para RIBEIRO & GRATAO (2000; p.4), essas 

tecnologias compreendem novos meios de produyao, dotados de mecanismos que 

impedem a produyao de refugos. Tratando-se de meios de produgao e 

transformayao, sao ativos operacionais propriamente ditos e nao ativos ambientais. 
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Os ativos operacionais podem sofrer desgaste acelerado em funyao de sua 

exposi<;ao obrigat6ria ao meio ambiente poluido. Nesse caso, de acordo com 

RIBEIRO & GRATAO (2000; p.4), os efeitos do diferencial de vida util, provocado por 

tal exposiyao, deve ser considerado como custo ambiental, dado que reflete as 

perdas decorrentes do meio ambiente poluido. Essa situayao ficara patente nos 

casos em que os ativos possam ser comprados, com seus pares instalados, em 

ambientes menos afetados pela poluiyao. 

As caracteristicas dos ativos ambientais sao diferentes de uma organizac;ao 

para outra, pois a diferen<;a entre os varios processos operacionais das distintas 

atividades economicas devem compreender todos os bens utilizados no processo de 

proteyao, controle, conserva<;ao e preserva<;ao do meio ambiente. 

Os Ativos Ambientais, todos decorrentes de investimentos na area do meio 

ambiente, deverao ser classificados em titulos contabeis especificos, identificando, 

de forma adequada, os estoques ambientais, o ativo permanente imobilizado 

ambiental e o diferido ambiental. 

Os bens, cuja classifica<;ao se der no ativo permanente imobilizado ambiental 

e ativo permanente diferido ambiental, exceto aqueles de vida util inferior a 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, cujos valores serao excluidos, quando da 

apurac;ao do Lucro Real, estao sujeitos a depreciayao/amortizac;ao. 

2.2.2 Passivo Ambiental 

Passivo Ambiental representa toda e qualquer obriga<;ao de curto e longos 

prazos, destinados unica e exclusivamente a promover investimentos em prol de 

a<;oes relacionadas a extin<;ao ou amenizac;ao dos danos causados ao meio 

ambiente, inclusive percentual do lucro do exercicio, com destinayao compuls6ria, 

direcionado a investimentos na area ambiental. SPROUSE & MOONITZ, apud 

KRAEMER (2000; p. 22) afirmam que passivos sao obriga<;()es que exigem a 

entrega de ativos ou presta<;ao de servi<;os em urn momento futuro, em decorrencia 

de transa<;oes passadas ou presentes. 

Passivos ambientais referem-se segundo MARTINS & DELUCA (1994; p.27), 

a beneficios economicos, que serao sacrificados em func;ao de obriga<;oes 

contraidas perante terceiros, para preservac;ao e protec;ao ao meio ambiente. Tern 
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origem em gastos relatives ao meio ambiente, que podem se constituir em despesas 

do periodo atual ou anteriores, aquisi~ao de bens permanentes, ou na existencia de 

riscos de esses gastos virem a se efetivar (contingencias). 

Os Passives Ambientais, conforme RIBEIRO & GRATAO (2000; p.S), ficaram 

amplamente conhecidos pela sua conota~o mais negativa, ou seja, as empresas 

que o possuem agrediram significativamente o meio ambiente e, dessa forma, tern 

que pagar vultosas quantias a titulo de indeniza~o de terceiros, de multas e para a 

recupera~o de areas danificadas. 

0 Passive ambiental representa os danos causados ao meio ambiente, 

representando, assim, a obriga~ao, a responsabilidade social da empresa com 

aspectos ambientais 

Uma empresa tern Passivo Ambiental quando ela agride, de algum modo e/ou 

a~ao, o meio ambiente, e nao dispoe de nenhum projeto para sua recupera~o. 

aprovado oficialmente ou de sua propria decisao. 

Passivo Ambiental representa toda e qualquer obriga~o de curta e Iongo 

prazo, destinadas (mica e exclusivamente a promover investimentos em prol de 

a~oes relacionadas a extin~o ou ameniza~o dos danos causados ao meio 

ambiente, inclusive percentual do Iuera do exercicio, com destina~o compulsoria, 

direcionado a investimentos na area ambiental. 

Os passivos ambientais normalmente sao contingencias formadas em Iongo 

periodo, sendo despercebido as vezes pela administra~o da propria empresa, 

envolvendo conhecimento especifico. Neste caso, nao so a administra~o da 

empresa se envolve, nem a contabilidade, mas tambem advogados, juristas, 

engenheiros, etc. 

Normalmente, o surgimento dos passivos ambientais da-se pelo uso de uma 

area, lago, rio, mar e uma serie de espa~s que compoem nosso meio ambiente, 

inclusive o ar que respiramos, e de alguma forma estao sendo prejudicados, ou 

ainda pelo processo de gera~ao de residues ou lixos industriais, de dificil elimina~ao. 

Os Passives Ambientais, conforme Ribeiro & Gratao (2000), ficaram 

amplamente conhecidos pela sua conota~ao mais negativa, ou seja, as empresas 

que o possuem agrediram significativamente o meio ambiente e, dessa forma, tern 

que pagar vultosas quantias a titulo de indeniza~o de terceiros, de multas e para a 

recupera~o de areas danificadas. 
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Deve-se ressaltar que os passives ambientais, nao tern origem apenas em 

fatos de conotac;ao negativa. Eles podem ser originarios de atitudes ambientalmente 

responsaveis como os decorrentes da manutenc;ao de sistema de gerenciamento 

ambiental, os quais requerem pessoas (que recebem uma remunerayao) para a sua 

operacionalizayao. Tais sistemas exigem ainda a aquisic;ao de insumos. Maquinas, 

equipamentos, instalac;oes para funcionamento, o que, muitas vezes, sera feito na 

forma de financiamento direto dos fornecedores ou por meio de instituic;ao de 

cn3dito. Esses sao os passives que devem dar origem aos custos ambientais, ja que 

sao inerentes a manutenyao normal do processo operacional da companhia. 

0 IBRACON, segundo NPA 11 - Balanc;o e Ecologia, conceitua o Passivo 

Ambiental como toda agressao que se praticou/pratica contra o meio ambiente e 

consiste no valor dos investimentos necessaries para reabilita-lo, bern como multas 

e indenizac;Oes em potencial. 

0 passivo ambiental, como qualquer passivo, esta dividido em capital de 

terceiros e capital proprio os quais constituem origens de recursos da entidade. 

Santos & Silva (2001) citam os seguintes exemplos de origens: 

- Bancos - emprestimos de instituic;oes financeiras para investimento na gestao 

ambiental; 

- Fornecedores- compra de equipamentos e insumos para o controle ambiental; 

- Governo - multas decorrentes a infrayao ambiental; 

- Funcionarios - remunerayao de mao-de-obra especializada em gestao ambiental; 

- Sociedade - indenizac;Oes ambientais; 

- Acionistas - aumento do capital com destinayao exclusiva para investimentos em 

meio ambiente ou para pagamento de urn passivo ambiental; 

- Entidade- atraves de destinayao de partes dos resultados (lucro) em programas 

ambientais. 

Com a dinamica dos neg6cios, os passives ambientais devem ser tratados 

com muita atenc;ao e devem fazer parte da tomada de decisoes das organizac;oes na 

aquisiyao de outras empresas, na formayao de cluster, nas fusoes, nas analises de 

riscos do neg6cio, na venda da empresa e na concepyao de novos produtos, dentre 

outras transac;Oes pertinentes ao assunto. 

Existem tres tipos de obrigac;Oes decorrentes do passivo ambiental 

1) Legais ou tmplicita 
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Quando a entidade tern uma obriga~ao presente legal como conseqUencia de 

urn evento passado, que e o uso do meio ambiente (agua, solo, ar, etc.) ou a 

gera~o de residues t6xicos. Esta obriga~o legal e surge de urn contrato, legisla~ao 

ou outro instrumento de lei. 

b) lmplicita- e a que surge quando uma entidade, por meio de praticas do 

passado, politicas divulgadas ou declara~oes feitas, cria uma expectativa valida 

frente a terceiros e, por conta disso, assume urn compromisso. Decorre de 

imposi~ao legal requerida pela legisla~ao ou pelos termos de urn contrato, 

determinando, por exemplo, a obrigatoriedade de promover a descontamina~ao de 

urn local 

2) Construtivas 

Sao aquelas que a empresa propoe-se a cumprir espontaneamente, 

excedendo as exigencias legais. Pode ocorre quando a empresa estiver preocupada 

com sua reputa~o na comunidade em geral, ou quando esta consciente de sua 

responsabilidade social, usa os meios para proporcionar o bem-estar da 

comunidade. 

3) Justas (equitable) - decorre do fato de uma empresa assumir uma 

obriga~ao porque e correto e moral faze-lo, ou porque existe o dever de fazer aquila 

que o sensa de justi~a julgaria justo, certo e correto, ou, finalmente, porque e o que 

alguem deveria fazer antes de ser legalmente obrigado a faze-lo. Refletem a 

consciencia de responsabilidade social; ou seja, a empresa cumpre em razao de 

fatores eticos e morais. Neste caso, a autora coloca como exemplo que se existir urn 

instrumento legal que obrigue uma determinada empresa a restaurar uma area 

contaminada por suas atividades, mas se tratando de fato relevante e se for de 

conhecimento publico ou afetar interesses e direitos de terceiros, a empresa sera 

compelida a reparar o erro cometido. 

Para Ribeiro & Lisboa (2000), os passives ambientais podem ter como origem 

qualquer evento ou transa~o que reflitam a intera~o da empresa com o meio 

ecol6gico, cujo sacrificio de recursos economicos se dara no futuro. Assim os 

autores dizem: 

- aquisi~ao de ativos para conten~o dos impactos ambientais (chamines, 

depuradores de agua quimica etc); 
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- aquisi~o de insumos que serao inseridos no processo operacional para que 

este nao produza residues toxicos; 

- despesas de manuten<;ao e opera<;ao de 'departamento' de gerenciamento 

ambiental, inclusive mao-de-obra; 

- gastos para recupera~o e tratamento de areas contaminadas (maquinas, 

equipamentos, mao-de-obra, insumos em geral etc); 

- pagamento de multas par infra~o ambientais; 

- gastos para compensar danos irreversiveis, inclusive OS relacionados a 
tentava de reduzir o desgaste da imagem da empresa perante a opiniao publica, etc. 

Riscos ambientais potenciais: quando correlacionados com riscos e 

incertezas a que a empresa esta sujeita, os passives ambientais adquirem as 

caracteristicas das contingencias, podendo decorrer de tres situa<;<>es conforme 

Ribeiro (1992, p.117): 

a) iniciativa propria: quando a empresa antecipa por iniciativa propria a a<;oes 

de terceiros ou da legisla<;ao ambiental, como eventos passados, presentes ou 

futures, reconhecendo suas obriga<;<>es. 

b) reivindica<;oes de terceiros, conforme Ribeiro (1992, p.119): os passives, 

advindos de reivindica<;oes de terceiros poderiam merecer tratamentos similares. 

As indeniza<;oes financeiras de restaura~o de bens podem ser requeridas 

pela comunidade externa em decorrencia de prejuizos sofridos em fun<;ao das 

atividades operacionais da empresa. 

c) exigibilidade das legisla<;Oes ambientais: os orgaos competentes poderao 

verificar o grau de responsabilidade da empresa quando esta opera de forma 

irregular, nao obedecendo aos padroes ambientais estabelecidos, resultando em 

penalidades. 

Pede ser considerado tambem como riscos ambientais a fusao, cisao, 

incorpora~o. venda e privatiza~o: tern side objeto de grande importancia para o 

processo de tomada de decisaes, de acordo com Martins e DeLuca (1994, p. 27) o 

valor do passive ambiental de uma empresa, sendo questionado com frequencia e 

sua evidencia<;ao exigida par urn numero cada vez maior de usuario. Entre estes, 

pode-se mencionar os envolvidos em processo de compra - e - venda de empresa 

de fusao, cisao, incorpora~o. e, ainda, dos processes de privatiza<;ao, para fins de 

determina~o do real valor economico da empresa 
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As contingencias ambientais passivas, conforme Ribeiro & Lisboa (2000) 

podem apresentar as seguintes caracteristicas: 

- Cumprimento de exigencias legais - quando atende as imposi¢es legais ou 

face a penalidades (recuperac;ao ambiental, multa por infrayao a legislayao 

pertinente). 

- lndenizayao a terceiros por prejulzos causados - quando ha deposic;ao de 

residuos ou elementos t6xicos no meio ambiente. 

- Prevenc;ao em relac;ao a eventos inesperados - no caso das industrias 

consideradas poluentes, a prevenyao se faz dentro da organizayao na medida em 

que se criam meios para evitar a externalizac;ao da poluiyao. Varias empresas estao 

implantando seu sistema de gerenciamento ambiental, portanto antecipam-se 

possiveis reclama¢es de terceiros, providenciando a reparayao de consequencias 

negativas. 

2.2.3 Custo Ambiental 

0 termo custo ambiental e, ainda hoje, de dificil conceituayao, pois a literatura 

nao apresenta uma definiyao clara e objetiva do que se considera como urn custo 

ambiental. A primeira dificuldade que se encontra ao trabalhar com os custos 

ambientais e o proprio fato de serem estes, em sua maioria, custos intangiveis, 

devido, entre outros aspectos, as externalidades. 

Externalidade e considerado, conforme Motta (1991, p.44) como sendo urn 

custo externo, ou seja, aquele custo que muito possivelmente nao e incorporado aos 

custos do produto. Haddad (1991, p.13) acrescenta, ainda, que as externalidades 

existem "quando as relac;oes de produyao ou de utilidade de uma empresa ou 

individuo incluem algumas variaveis, cujos valores sao escolhidos por outros, sem 

levar em conta o bem-estar do afetado e, alem disso, os causadores dos efeitos nao 

pagam nem recebem nada pela sua atividade". 

Nesta visao de custo ambiental, tratado como uma externalidade, pode-se 

considerar dois aspectos distintos: o custo ambiental sob o aspecto da utilizayao do 

bern comum e o custo ambiental sob o aspecto do custo social. Em ambos os casos 

ha urn ponto comum: tais custos nao entram nos calculos do custo do produto, por 

isso sao tratados como custos externos. 
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Por fim, vale lembrar que as institui¢es financeiras, conforme Martins e De 

Luca (1994, p.28), estao atentas, tambem, ao passivo ambiental das empresas. Em 

paises mais desenvolvidos, evitam ate conceder emprestimos aquelas que 

apresentam qualquer risco potencial ao meio ambiente. 

Os custos ambientais compreendem os gastos referentes ao gerenciamento, 

de maneira responsavel, dos impactos da atividade empresarial no meio ambiente, 

assim como outros custos incorridos para atender aos objetivos e exigencias 

ambientais de 6rgaos de regulac;ao, devendo ser reconhecidos a partir do momenta 

em que forem identificados. 

Urn ativo e urn recurso controlado por uma empresa que surge de eventos 

passados e de onde sao esperados futuros fluxos de beneficios economicos diretos 

ou indiretos para a empresa, atraves de: aumento da capacidade ou aumento da 

seguranc;a ou eficiencia de outros ativos pr6prios da empresa; reduc;ao ou 

prevenc;ao de provavel contaminac;ao ambiental resultante de futuras operac;oes; ou, 

ainda, conservac;ao do meio ambiente. Esse tipo de gasto deve ser capitalizado, na 

forma de imobilizado ou diferido, se atender aos criterios de reconhecimento como 

urn ativo, para apropriac;ao nos periodos em que gere beneficios economicos 

futuros. 

Urn passivo ambiental deve ser reconhecido quando existe uma obrigac;ao por 

parte da empresa que incorreu em urn custo ambiental ainda nao desembolsado, 

desde que atenda ao criteria de reconhecimento como uma obrigac;ao. Portanto, 

esse tipo de passivo e definido como sendo uma obrigac;ao presente da empresa 

que surgiu de eventos Passivo Ambiental. 

2.3 Relat6rios de Gestao Ambiental 

0 relat6rio ambiental e o meio utilizado pela empresa para descrever e 

divulgar o seu desempenho ambiental, compreendendo, de forma generica, o 

fornecimento de dados, auditados ou nao, relatives aos efeitos das atividades da 

empresa no meio ambiente e abrangendo, especificamente, riscos, impactos, 

politicas, estrategias, alvos, custos, passivos ou qualquer outro dado relevante sobre 

o seu desempenho ambiental. 
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Segundo Ribeiro (1992, p. 80), em urn estudo elaborado em 1996 pela 

KPMG, empresa de consultoria e de auditoria independente, cobrindo cerca das 100 

(cern) maiores empresas em termos de capitalizayao em 12 paises, tabulou os 

resultados derivados de 804 relat6rios tradicionais, alem de 192 relat6rios 

ambientais. Os resultados revelaram, entre outros fatores, que: 69% das 100 

maiores empresas do mundo constantes do conjunto pesquisado relataram assuntos 

ambientais em seu relat6rio anual, contra 37% em 1993; 71% das empresas 

consideradas no estudo fizeram menyao a aspectos ambientais em seu relat6rio 

anual, contra 58% em 1993. 

0 desempenho ambiental interessa a uma ampla gama de usuarios desse 

tipo de informayao: investidores, governo, alem da sociedade em geral. Ao 

reconhecer as suas responsabilidades ambientais, a empresa assegura tanto urn 

elevado grau de adesao a regulayao (compliance), quanto se habilita a reduzir sua 

taxa de risco e seu premio de seguro, como reflexo da reduc;ao do nivel de incerteza 

em decorrencia dos resultados de uma classificayao de risco ambiental mais 

transparente. 

0 nivel de competitividade de uma empresa depende de urn conjunto de 

fatores, variados e complexos, que se inter-relacionam e sao mutuamente 

dependentes, tais como: custos, qualidade dos produtos e servic;os, nivel de controle 

de qualidade, capital humano, tecnologia e capacidade de inovayao. Nos ultimos 

anos a gestao ambiental tern adquirido mais destaque, em termos de 

competitividade, devido aos beneficios que traz ao processo produtivo como urn 

todo e a alguns fatores em particular que sao potencializados. Entre as vantagens 

competitivas da gestao ambiental, podemos identificar as seguintes: 

• Com o cumprimento das exigencias normativas, ha melhora no desempenho 

ambiental de uma empresa, abrindo-se a possibilidade de maior inserc;ao num 

mercado cada vez mais exigente em termos ecol6gicos, com a melhoria da 

imagem junto aos clientes e a comunidade; 

• Adotando urn design do produto de acordo com as exigencias ambientais, e 

possivel torna-lo mais flexivel do ponto de vista de instalayao e operac;ao, 

com urn custo menor e uma vida util maior; 

• Com a reduyao do consumo de recursos energeticos, ocorre a melhoria na 

gestao ambiental, com a conseqOente reduyao nos custos de produyao; 
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• Ao se reduzir ao minimo a quantidade de material utilizado por produto, ha 

redu~o dos custos de materia-prima e do consumo de recursos; 

• Quando se utilizam materiais renovaveis, empregando-se menos energia pela 

facilidade de reciclagem, melhora-se a imagem da organiza<;ao; 

• Com a otimiza<;ao das tecnicas de produ<;ao, pode ocorrer melhoria na 

capacidade de inova~o da empresa, redu<;ao das etapas de processo 

produtivo, acelerando o tempo de entrega do produto e minimizando o 

impacto ambiental do processo; 

• Com a otimiza<;ao do uso do espa<;o nos meios de transporte, ha redu<;ao 

nesse tipo de gasto com a conseqOente diminui~o do consumo de gasolina, 

o que diminui a quantidade de gases no meio ambiente. 

0 grau de envolvimento da empresa com a questao ambiental variara em 

fun<;ao da importancia que a organiza~o da para a variavel ecol6gica e sua decisao 

dependera: do ambiente natural externo e proximo a unidade produtiva, dos 

recursos naturais de que necessita e do grau de contamina<;ao ambiental que seu 

processo produtivo gera. 

0 meio ambiente e uma vantagem competitiva, e condicionado por outros 

fatores internos (grau de envolvimento ambiental dos funcionarios e dirigentes, por 

exemplo) e externos (pressoes exercidas por agentes publicos, ambientalistas e 

comunidade de forma geral, por exemplo) a organiza<;ao. As empresas que adotam 

estrategias proativas apresentam tres possibilidades de inser<;ao competitiva: a 

ado<;ao de procedimentos alem dos exigidos pela legisla<;ao; a busca pela 

excelencia ambiental como componente do foco principal na qualidade; e tornar-se 

uma empresa lider no seu setor em termos ambientais, o que lhe garantira melhor 

posicionamento no mercado em rela~o aos seus concorrentes. 

2.3.1 Tipos de Relat6rios 

Existem diferentes abordagens metodol6gicas para a elabora~o de relat6rios 

ambientais, em decorrencia dos mesmos refletirem a cultura local e as diversidades 

no processo de regula~o. Segundo Ribeiro (1992, p. 98), "ha 6 (seis) diferentes 

tipos de relat6rios". Ressalta-se que as empresas geralmente utilizam uma 

combina~o de varias tecnicas: 



30 

Tipo de Relat6rio Resumo 

Compliance Vinculado a regulayao externa 

TRI Emissao de inventario de emissoes t6xicas 

lmpactos Estudo de lmpacto Ambiental e urn instrumento tecnico-

cientifico de carater multidisciplinar, capaz de definir, 

mensurar, monitorar, mitigar e corrigir as possiveis 

causas e efeitos, de determinada atividade, sobre 

determinado ambiente materializado-o num documento, 

denominado de Relat6rio de lmpacto ao Meio Ambiente -

RIMA 

Ecobalan~o Demonstrativo Contabil onde compoem os ingresses x 

saidas de produtos e nao-produtos 

ICI Estuda o impacto da empresa no meio ambiente por 

meio de 6 a 8 medidas de qualidade ambiental 

Sustentabilidade Relat6rio de transparencia em relayao ao desempenho 

financeiro, ambiental e social da atividade da empresa 

Quadro 1. Relat6nos amb1enta1s 
Fonte: Elaborado pelos Autores. 

A seguir elaborar-se-a cada tipo de relat6rio. 

2.3.1.1 Compliance 

0 relato baseado na compliance (ou na conformidade com a regulayao) 

enfoca o nivel de conformidade ou de submissao a regula~ao externa e a auto

regulayao, sendo caracteristica comum de relat6rios ambientais de setores 

fortemente regulados, como os de agua e eletricidade. 

2.3.1.2 TRI 

0 relato baseado no inventario de emissoes t6xicas (toxic release inventory) e 

utilizado por muitas empresas norte-americanas, que sao obrigadas por lei a publicar 

a relayao de emissoes de substancias t6xicas especificas, com detalhamento de 

quantidades fisicas. 
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2.3.1.3 lmpactos 

0 relato de desempenho baseado em impactos e utilizado por muitas das 

empresas do setor privado que nao sao submetidas a exigencias especificas, as 

quais identificam seu impacto ambiental chave e baseiam seu relato em torno de urn 

conjunto de alvos e de seu desempenho em atingir aqueles alvos no decorrer do 

tempo. 

Dentre eles, citam-se: 

A Avalia~ao de lmpacto Ambiental (AlA) e urn instrumento de politica 

ambiental, formado por urn conjunto de procedimentos capazes de assegurar, desde 

o inicio do processo, que se fac;a urn exame sistematico dos impactos ambientais de 

uma ac;ao proposta (projeto, programa, plano ou politica) e de suas alternativas, e 

cujos resultados sejam apresentados de forma adequada ao publico e aos 

responsaveis pela tomada da decisao, e por eles considerados. Alem disso, os 

procedimentos devem garantir ado«;ao das medidas de protec;ao do meio ambiente, 

determinada no caso de decisao da implantac;ao do projeto. 

0 Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) e urn instrumento constitucional da 

Politica Ambiental urn dos elementos do processo de avalia«;ao de impacto 

ambiental. Trata-se da execuc;ao, por equipe multidisciplinar, das tarefas tecnicas e 

cientificas destinadas a analisar, sistematicamente, as consequencias da 

implantac;ao de urn projeto no meio ambiente, por metodos de AlA e tecnicas de 

previsao dos impactos ambientais. 0 estudo de impacto ambiental desenvolvera no 

minimo as seguintes atividades tecnicas: 

1 - Diagn6stico ambiental da area de influencia do projeto: completa descric;ao e 

analise dos recursos ambientais e suas interac;oes, tal como existem, de modo a 

caracterizar a situac;ao ambiental da area, antes da implantac;ao do projeto, 

considerando: 



32 

Meio fisico 

0 subsolo, as aguas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, a topografia, os tipos e aptidoes do solo, os corpos de 

_ agua, o regime hidrol6gico, as correntes marinhas, as correntes 

- , atmosfericas. 

Os ecossistemas naturais - a fauna e a flora - destacando as 

Meio _ especies indicadoras da qualidade ambiental, de valor cientifico e 

biol6gico economico, raras e ameayadas de extin9ao e as areas de 
I .. 

_ _ _, ___ preserva9ao permanente. 

;'-"·"-! 0 uso e ocupa9ao do solo, os usos da agua e a s6cio-economia, 

· ~ "- · '" , . destacando os sitios e monumentos arqueol6gicos, hist6ricos e 
Me10 · SOCIO-

.... - . culturais da comunidade, as rela96es de dependencia entre a 
econom1co 

· -- - sociedade local, os recursos ambientais e o potencial de utiliza9ao 

desses recursos. 

Quadro 2. Dtagn6st1co ambtental 
Fonte: Elaborado pelos Autores. 

2 - Descri9ao do projeto e suas alternativas; 

3 - Eta pas de planejamento, construyao, opera9ao; 

4 - Delimitayao e diagn6stico ambiental da area de influencia: definir os limites da 

area geografica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada 

area de influencia do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrografica 

na qual se localiza; 

5 - ldentifica9ao, medi9ao e valoriza9ao dos impactos: identificar a magnitude e 

interpreta9ao da importancia dos provaveis impactos relevantes, discriminando os 

impactos positives e negatives (benefices e adversos), diretos e indiretos, imediatos 

e a medias e longos prazos, temporaries e permanentes, seu grau de 

reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinergicas, distribui9ao de onus e 

beneficios sociais; 

6 - ldentificac;ao das medidas mitigadoras: aquelas capazes de diminuir o impacto 

negative, sendo, portanto, importante que tenham carater preventive e ocorram na 

fase de planejamento da atividade; 
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7 - Programa de monitoramento dos impactos; 

8- Prepara«;ao do Relat6rio de lmpacto Ambiental (RIMA). 

0 Relat6rio de lmpacto Ambiental (RIMA) e 0 documento que apresenta OS 

resultados dos estudos tecnicos e cientificos de avalia«;ao de impacto ambiental. 

Constitui urn documento do processo de avalia«;ao de impacto ambiental e deve 

esclarecer todos os elementos da proposta em estudo, de modo que possam ser 

divulgados e apreciados pelos grupos sociais interessados e por todas as 

institui«;Qes envolvidas na tomada de decisao. 

0 relat6rio refletira as conclus6es do estudo de impacto ambiental: objetivos e 

justificativas do projeto. A descri«;ao do projeto e suas alternativas tecnol6gicas e 

locacionais, especificando para cada urn deles, nas fases de constru«;ao e opera«;ao 

a area de influencia, as materias-primas e mao-de-obra, as fontes de energia, os 

processes e tecnicas operacionais, os provaveis efluentes, emissoes, residuos de 

energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados. A sintese dos resultados 

dos estudos de. diagn6sticos ambiental da area de influencia do projeto. A descri«;ao 

dos provaveis impactos ambientais da implanta«;ao e opera«;ao da atividade, 

considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidencia dos 

impactos e indicando os metodos, tecnicas e criterios adotados para sua 

identifica«;ao, quantifica«;ao e interpreta«;ao. A caracteriza«;ao da qualidade ambiental 

futura da area de influencia, comparando-as. Diferentes situa«;Qes da ado«;ao dos 

projetos e suas alternativas, bern como a hip6tese de sua nao realiza«;ao. 

A descri«;ao do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em rela«;ao 

aos impactos negatives, mencionando aqueles que nao puderem ser evitados e o 

grau de altera«;ao esperado. 0 programa de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos. Recomenda«;ao quanta a alternativa mais favoravel (conclusoes). 

Existe o Plano de Controle Ambiental (PCA), onde reline, em programas 

especificos, todas as a«;oes e medidas minimizadoras, compensat6rias e 

potencializadoras aos impactos ambientais prognosticados pelo Estudo de lmpacto 

Ambiental. A sua efetiva«;ao se da por equipe multidisciplinar composta por 

profissionais das diferentes areas de abrangencia, conforme as medidas a serem 

implementadas. 
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2.3.1.4 EcobalanC(O 

A abordagem do ecobalanco e utilizada por algumas empresas, inclusive 

muitas da Alemanha, as quais constroem urn ecobalanco formal, composto por 

ingresses de fontes versus saidas de produtos e nao-produtos, dos quais derivam 

indicadores de desempenho. 

Tanto as Ciencias Contabeis como as Ciencias Economicas sujeitam-se ao 

rigor dos numeros, devendo ainda respeitar os paradigmas que determinam sua 

forma de atuayao; a primeira tern a sujeicao aos Principios Fundamentais de 

Contabilidade e a segunda tern a sujeiyao aos numeros reais que, conforme Paulani 

(2005) "e a partir da ideia de que a Contabilidade Social constitui urn instrumento de 

mediyao macrosc6pica do movimento economico de uma nacao". 

Para efeito de inclusao nos demonstratives financeiros vigentes, mesmo ao 

estimar os valores para as externalidades, a contabilidade nao oferece respostas 

que, no balance das empresas ou paises, possam evidenciar seu valor, pelo simples 

motivo de que na condiyao de custos ficticios, no sentido economico de Acselrad 

(2001), "as externalidades nao tern materialidade". Para gerar informacoes baseadas 

nos registros contabeis, ao abordar os Principios Fundamentais de Contabilidade, 

Mattessich (1964) e ludicibus (2000), afirmam que "o Principia da Materialidade e 

urn conjunto de hip6teses ou criterios que determinam quando uma operacao 

economica ou evento relacionado deve ser refletido por uma operayao contabil". 

No que concerne aos demonstratives da contabilidade e sua vertente na 

Contabilidade Ambiental, as pesquisas desenvolvidas, ainda que recentes, evoluem 

para a soluyao destes problemas; o meio ambiente e o maior patrimonio da 

humanidade e sob esta 6tica, a contabilidade deve corresponder com a 

transparencia que a caracteriza, para dispor as informacoes necessarias para a 

tomada de decisoes. A contabilidade deve conduzir esta preocupayao, utilizando 

principios, teorias, metodos e instrumentos para evidenciar a responsabilidade 

social, e principalmente, a relayao desta responsabilidade social no entorno das 

atividades empresariais. Assim, considerando tudo isto sob a 6tica dos paradigmas 

economicos, conhecendo e vivenciando os efeitos da degradayao do maior 

patrimonio da humanidade, pode-se entender melhor a preocupayao de Prugh 

(1999) ao afirmar que "o capital natural nunca foi colocado nos balances das 

empresas ou paises". 
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Urn sistema de gestao ambiental (SGA) reforc;ado por indicadores gerados 

nas informa¢es contabeis, que contemple as altera¢es fisicas refletidas na 

varia93o qualitativa do patrimonio social, deve considerar as variaveis contidas no 

impacto ambiental. E uma nova forma de pensar para os profissionais da 

contabilidade e nao e, conforme Ferreira (2006), "exclusiva da preocupa~ao com o 

que ocorre na area ambiental e deve ser partilhada por todos aqueles que 

pretendam ter urn sistema contabil realmente util a sua empresa". Assim, o 

ecossistema passa a ser mais urn item componente do universo das variaveis que 

sao trabalhadas pela contabilidade para o controle e a avalia~ao nao apenas do 

patrimonio economico, mas tambem do patrimonio eco ambiental. 

Para modelar os demonstrativos necessarios pode-se focalizar a 

contabilidade como urn instrumento para o qual ha, conforme Ribeiro (2005}, duas 

linhas de pensamento: 

a} A cria93o de urn relat6rio a ser apenso as demonstra~oes contabeis para tratar 

exclusivamente das questoes ambientais; 

b) A manuten93o do modelo utilizado atualmente, inserindo notas explicativas 

especificas. 

Os metodos para realizar a evidencia93o estao disponiveis nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade que considera os aspectos da forma e apresenta93o 

das demonstra¢es contabeis, da informa~ao entre parenteses, das notas de 

rodape, dos quadros e demonstratives suplementares, dos comentarios do auditor e 

do relat6rio da diretoria. 

Nos quadros e demonstrativos complementares pode-se apresentar 

elementos que fazem parte dos relat6rios financeiros tradicionais e que nao 

compoem o corpo destes, e e ainda ludicibus (2000) que, "quanto as formas de 

evidencia~ao, afirma que podem variar, mas a essencia e sempre a mesma". 0 

recurso que podera ser utilizado para dar vida ao demonstrativo contabil ecobalan~o 

corresponde ao grupo Contas de Compensa93o, estas contas estao prescritas como 

urn sistema proprio nas Normas Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente 

na NBC-T 2.5. 

Por sua natureza neutra, as Contas de Compensa93o nao interferem na 

varia~ao patrimonial e servem somente para registrar os atos administrativos antes 

de seus efeitos e e certo que o ecobalan~o nao modifica o patrimonio da entidade. 
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Em suas proje¢es para a cria~o da riqueza, a economia se ocupa da forma 

como os agentes tratam da circulac;ao dos recursos escassos no mercado; a 

contabilidade se ocupa do registro da circula~o da riqueza gerada e em evidenciar 

esta riqueza dentro do seu sistema de informac;oes, identificando as fontes e as 

aplicac;oes dos recursos necessarios para garantir sua continuidade. Assim, o 

Balanc;o Patrimonial, o Demonstrative de Resultados, as Notas Explicativas, se 

houver, Balanc;o Social e a Demonstra~o do Valor Adicionado sao pec;as contabeis 

necessarias a evidenciac;ao quando se trata de informac;oes que a entidade 

empresarial dispoe a seus usuarios para administrar o patrimonio, para controla-lo e 

para a tomada de decisoes. 

0 demonstrative denominado ecobalanc;o trata-se de urn demonstrative 

resumido e ordenado que contenha os dados colhidos e registrados pela 

contabilidade no que tange as externalidades. Tern como objetivo relatar aos 

usuarios dos relat6rios contabeis os fatos que representam os efeitos externos 

registrados pela entidade em determinado periodo. Representa a demonstra~o do 

fluxo destes efeitos, dos quais se faz a confronta~o entre as externalidades 

positivas (ganhos ambientais) e externalidades negativas (perdas ambientais) que 

ocorreram no periodo; apura o efeito externo liquido (Resultado Ambiental Uquido) 

que pode ser positivo (ganhos ambientais superando as perdas ambientais), ou 

negativo (perdas ambientais superando os ganhos ambientais) ou ainda nulo 

(igualdade entre ganhos e perdas ambientais), esta ultima pode configurar-se muito 

rara, contudo, teoricamente e possivel. 

Outro aspecto e que este demonstrative, a semelhanc;a dos demais relat6rios 

contabeis, pode ser publicado para fins comparativos, isto e, com a indica~o dos 

valores do ecobalanc;o correspondentes a exercicios anteriores. Podendo, tambem, 

para ser publicado, adotar como expressao monetaria o 'milhar' da moeda 

circulante, eliminando OS tres (Jitimos digitos. 

0 que deve caracterizar o ecobalanc;o e o fato de que poe em evidencia o 

desempenho da empresa, quanto a sua responsabilidade socioambiental, nos 

periodos observados. 

Representa a estrutura do Balanc;o Patrimonial contendo o grupo Contas de 

Compensa~o. para registro dos valores captados das externalidades. 
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2.3.1.51CI 

A abordagem da carga ambiental, desenvolvida por uma empresa quimica 

industrial do Reino Unido, a ICI, e constituida por urn relata focado externamente, o 

qual quantifica o impacto da empresa no meio ambiente atraves da utilizac;ao de seis 

a oito medidas de qualidade ambiental. 

2.3.1.6 Sustentabilidade 

0 relata baseado na sustentabilidade pressupoe ampla transparencia das 

empresas com relac;ao as tres linhas principais, representadas pelo desempenho 

financeiro, pela questao ambiental e pelos aspectos sociaVetico/comunitario. 

2.4 Aspectos de Auditoria 

A auditoria ambiental consiste em urn processo sistematico de inspeyao, 

analise e avaliayao das condic;Oes gerais ou especificas de uma determinada 

empresa em relayao a fontes de poluiyao, eficiencia dos sistemas de controle de 

poluentes, riscos ambientais, legislayao ambiental, relacionamento da empresa com 

a comunidade e 6rgao de controle, ou ainda do desempenho ambiental da empresa. 

A auditoria ambiental tern como objetivo caracterizar a situayao da empresa para 

fornecer urn diagn6stico atual no que diz respeito a poluiyao do ar, aguas e residues 

s61idos, favorecendo a definiyao das ac;oes de controle e de gerenciamento que 

deverao ser tomadas para proporcionar a sua melhoria ambiental. A auditoria 

fornece recomendac;Oes de ac;Oes emergenciais, de curto, medio e Iongo prazo que 

deverao ser tomadas para proporcionar a melhoria ambiental da empresa. De forma 

sucinta, pode-se dizer que a auditoria ambiental compara resultados com 

expectativas ambientais. 

A Auditoria Ambiental tern como aplicac;Oes e vantagens a melhoria do 

controle da poluiyao nas empresas, a verificayao das condic;Oes da empresa em 

relac;ao a legislayao ambiental, a substituiyao parcial do governo na fiscalizac;ao 

ambiental, a avaliayao dos riscos e:xistentes e da vulnerabilidade da empresa, assim 

como identificayao dos riscos antecipadamente, a priorizayao de atividades e verbas 

para o controle ambiental, a dotayao adequada de verbas para o controle ambiental, 
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a verifica~o da condi~o ambiental de unidades a serem adquiridas e avalia~o de 

alternativas de crescimento, o corte de gastos desnecessarios, favorecendo ayoes 

economicas e eficazes, reduzindo desperdicios, a melhora no relacionamento 

empresa-governo e vice-versa, o atendimento a legislayao de forma sistematica e 

consistente, com resposta imediata as novas exigencias legais, o fornecimento de 

uma terceira visao do problema ambiental (do auditor), a maior credibilidade e maior 

flexibilidade nas exigencias da fiscalizayao, a prote~o e melhoria da imagem da 

empresa junto a comunidade. 

A auditoria deve ser efetuada segundo normas usuais, seguindo criterios e 

procedimentos adequados nas circunstancias especificas, com cuidado e zelo. A 

auditoria deve expressar a situa~o real da empresa. Os auditores devem ter 

capacidade tecnica, competencia e independencia etico profissional e devem manter 

confidencialidade, nao divulgando fatos e nao utilizando informayaes para beneficia 

proprio ou de terceiros 0 exame de auditoria devera ser planejado e supervisionado 

convenientemente, devendo ser conclusivos quanto aos elementos comprobat6rios. 

0 conceito de relevancia deve ser aplicado, assim como urn certo grau de risco deve 

ser aceito para maximizar a eficiencia e melhorar a qualidade do trabalho. A aten~o 

do auditor deve ser dirigida para os aspectos mais importantes e vitais. 0 auditor 

deve ter consciencia de sua responsabilidade legal e das possiveis repercussoes de 

conclusoes e opinioes exageradas. 

Como urn instrumento de gestao a auditoria ambiental deve permitir fazer esta 

avaliayao nao s6 nos sistemas de gestao, mas tambem, como indica Valle (1995), 

"sobre o desempenho dos equipamentos instalados em urn estabelecimento de uma 

empresa, para fiscalizar e limitar o impacto de suas atividades sobre o meio 

ambiente". 

As auditorias ambientais sao consideradas instrumentos voluntarios de gestao 

ambiental que permitem verificar a compatibilidade da atividade empresarial com a 

melhoria constante dos padroes ambientais e com o atendimento das normas 

aplicaveis 

Na execu~o da auditora tern varias etapas como fixa~o dos objetivos da 

auditoria, a alta dire~o deve definir o que espera da auditoria, a forma~o da equipe 

auditora, o planejamento dos trabalhos, as atividades a serem executadas, as areas 

a serem verificadas, as pessoas envolvidas, as pessoas a serem ouvidas, o 
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cronograma de execu~o. a revisao da pre-msp~o. o briefing para a equipe 

auditora, a coleta a revisao de informagaes ja existentes, a legisla<;ao aplicavel, 

preparar check-list para inspe<;ao, visita as instalagaes, solicita<;ao de informa<;oes 

adicionais, analise e conclusoes preliminares, discussao e elabora~o do relat6rio 

final. 

Existem diferentes formas de auditorias ambientais que sao definidas em 

fun~o dos diversos objetivos a que elas se propoem. Uma divisao simples classifica 

as auditorias em quatro classes, conforme descrito a seguir: 

a) Auditoria dos impactos ambientais 

E a avalia<;ao dos impactos ambientais no ar, agua, solo, e comunidade de 

uma determinada unidade industrial ou de um determinado processo com objetivo 

de fornecer subsidios para agaes de controle da polui~o. visando a minimiza~o 

destes impactos. 

b) Auditoria dos riscos ambientais 

E a avalia~o dos riscos ambientais reais ou potenciais de uma fabrica ou de 

um processo industrial especifico. 

c) Auditoria da legisla<;ao ambiental 

E a avalia~o da situa~o ambiental de uma determinada fabrica ou 

organiza~o em rela~o ao cumprimento da legisla~o vigente. 

d) Auditoria de sistemas de gestao ambiental 

E uma avalia~o sistematica para determinar se o Sistema da Gestao 

Ambiental (SGA) e o desempenho ambiental de uma empresa estao de acordo com 

sua politica ambiental, e se o sistema esta efetivamente implantado e adequado 

para atender aos objetivos ambientais da organiza~o. A auditoria de sistema de 

gestao e uma ferramenta de gestao, compreendendo uma avalia~o sistematica, 

documentada, peri6dica e objetiva sobre como os equipamentos, gestao e 

organiza~o ambiental estao desempenhando o objetivo de ajudar a proteger o meio 

ambiente. A maioria das auditorias ambientais e uma combina~o de uma e outra 

forma de auditoria. Contudo, o objetivo principal de qualquer auditoria ambiental e a 
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realizayao de urn diagn6stico da situayao atual para verificar o que esta faltando e 

promover ayoes futuras que tragam a melhora do desempenho ambiental da 

empresa. 

2.4.1 Objetivos da Auditoria 

Diminui a necessidade de tratamento e disposiyao de residuos e, portanto, 

seus custos. Reduzir custos de produyao pela diminuiyao e materias primas. Reduzir 

ou eliminar futuros custos de seguros por danos ambientais devido aos reslduos. 

Aumentar a consciencia ambiental de todos na empresa. Atender a legislayao 

ambiental. Demonstrar preocupayao com o meio ambiente, a saude e a seguranc;a 

do trabalhador e da comunidade. E considerada como instrumento de 

aprimoramento de seu desempenho ambiental e das ayaes relativas a essa questao. 

2.4.2 Normas de Auditoria Ambiental 

No Brasil, as normas para a auditoria ambiental foram publicadas pela 

Associayao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), (1997) especificamente a Norma 

NBR ISO 19.011:2002 e Norma NBR ISO 14.001:2004 e Auditoria ambiental 

compuls6ria. 

A ABNT e o forum nacional de normalizayao. Os conteudos das normas 

brasileiras sao de responsabilidade dos Comites de Estudo (CE). 

A Norma 19.011 fornece orientayao sobre a gestao de programas de 

auditoria, sobre a realizayao de auditorias intemas ou extemas, de sistemas de 

gestao da qualidade e/ou ambiental, assim como sobre a competencia e a avaliayao 

de auditores. 

A Norma ISO 14.001 especifica os requisites para que urn sistema da gestao 

ambiental capacite uma organizayao a desenvolver e implementar politicas e 

objetivos que levem em considerayao requisites legais e informayaes sobre 

aspectos ambientais significativos. 
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2.5 lnfluemcias sobre o Estudo 

Os impactos ambientais causados na atividade em estudo sao varios, 

iniciando pelas areas que sofrem desmatamento, onde muitas vezes, nao ha 

nenhuma reposic;ao dessas areas, bern como iniciativas de reflorestamento. 

Atualmente, urn novo impacto e a remoc;ao da camada superficial do solo para a 

extra9ao da rocha calcaria, que e utilizada para queima, e consequentemente, 

termos a cal. Grandes areas onde essa remoc;ao do solo e feita sem qualquer 

fiscalizac;ao dos 6rgaos responsaveis, ou seja, quando a camada superficial e 

removida, e removida tambem a camada mais tertii, e o solo nao tera mais 

condi9oes de nutrir nenhuma especie vegetal, e ai comeya urn processo de 

desertificac;ao. 

Outro impacto da atividade e a fumaya dos caminhoes e cayambas que 

transportam a lenha extraida e a pedra, e ainda, os impactos dos restos de cal que 

sao jogados fora, em qualquer Iugar, nas estradas, nas lagoas, nos rios, e os 

impactos na transformayao da pedra em cal, que e a fumaya, alem das primeiras 

horas da queima de urn forno, que produzem urn odor desagradavel. 

Segundo o secretario executivo da Associac;8.o dos Produtores de Derivados 

do Calcaria (APDC) e do Sindicato da Cal do Parana (SINDICAL), Fabio Pini, explica 

que: 

A industria da cal pode gerar polui~ao em seis mementos: quando 
joga a pedra de calcaria na boca do fomo, liberando poeira; quando 
realiza a queima da pedra, liberando gas carbonico da madeira 
utilizada; quando faz a coleta da pedra de cal no fomo e a joga no 
patio para secar; quando transporta a pedra de cal e a joga no 
moinho; ap6s a pedra ser moida, no memento de ensacar; e na hora 
do carregamento de caminh6es com o produto. Fonte: Parana 
Online: lndustrias de cal incomodam a popula~o. 

Em geral, a extrac;ao calcaria provoca urn conjunto de efeitos nao desejados 

que podem ser denominados de externalidades. Algumas dessas externalidades 

sao: altera9oes ambientais, conflitos de uso do solo, depreciayao de im6veis 

circunvizinhos, gerac;ao de areas degradadas e transtornos ao trafego urbano. 
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2.5.1 A Atividade de Extrac;ao Mineral 

A extrac;ao da rocha calcaria a ser utilizada como materia-prima para a 

produyao da cal virgem ou hidratada, traz consigo, riscos ambientais e sociais. 

Com o objetivo de eliminar riscos e reduzir a gerac;ao de compostos 

poluentes, em especial dioxinas e furanos, sao estabelecidas normas gerais para o 

processo de fabricayao da cal. 

A construyao, instalayao, ampliayao e funcionamento de estabelecimentos 

destinados a extrac;ao de rocha calcaria e a produc;ao da cal virgem, hidratada ou 

hidratada recuperada, dependem de previa licenciamento dos 6rgaos ambientais 

competentes, sem prejuizo de outras licenc;as exigiveis. 

A calcinayao da rocha calcaria para a produyao da cal virgem deve ser 

realizada em fornos industriais, com sistema de queima adequado ao tipo de 

combustive! empregado. 

Os combustiveis utilizados na calcinac;ao da rocha calcaria para a produyao 

da cal virgem podem ser: 

I - oleos combustiveis; 

II - carvao mineral; 

Ill - carvao vegetal, granulado ou em p6; 

IV - coque de petr61eo; 

V - gas natural; 

VI - lenha e seus derivados, na forma de toras, cavacos ou serragem, de 

origem devidamente legalizadas, oriundas de areas de reflorestamento ou dotadas 

de pianos de manejos florestais, conforme a legislayao ambiental pertinente; 

VII - combustiveis nao-convencionais, para uso em co-processamento, desde 

que sua utilizayao seja submetida a aprovayao previa e ao controle do 6rgao 

ambiental competente. 

Qualquer combustive! utilizado devera ter certificayao quanto a origem e a 
qualidade e permitir emissoes atmosfericas dentro dos limites estabelecidos pela 

legislayao ambiental vigente. 

A hidratayao da cal virgem para a produyao da cal hidratada devera ser 

realizada em hidratadores industriais, vedado o uso de areas expostas diretamente 
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ao meio ambiente, a ceu aberto ou em ambientes semiabertos que permitam a fuga 

de material particulado. 

As unidades de produc;ao da cal, independente do tipo da cal produzida, do 

processo de produ~o empregado e do combustive! utilizado, deverao dispor de 

plano de monitoramento de emissoes atmosfericas. 

Os pianos de monitoramento devem contemplar o controle do produto e do 

processo de produ~o. com base em parametros fixados em regulamento, 

referentes, no minimo, a dioxinas, furanos e poluentes gasosos a base de enxofre e 

nitrogenio. A dispersao de dioxinas e furanos na atmosfera deverao atender a limites 

maximos fixados em regulamento. Os limites maximos permitidos, no que concerne 

a compostos gasosos a base de enxofre e nitrogenio, deverao atender ao disposto 

na legislac;ao ambiental pertinente. 

Para explicitar alguns impactos direcionados da atividade de extrac;ao, 

relacionados ao ar, serao retratados alguns pontos relevantes que devem ser 

monitorados e fiscalizados, tendo em vista a Resolu~o N° 054/06 da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente (SEMA). Para urn aprofundamento maior do conteudo, 

parte da resoluc;ao que foi abordada, esta disponivel no apendice desta pesquisa. 

A defini~o de criterios para o controle da qualidade do are visto como, urn 

dos instrumentos basicos da gestao ambiental para prote~o da saude e bern estar 

da popula~o e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permitir o 

desenvolvimento economico e social. 

0 lanc;amento de qualquer tipo de materia ou energia a atmosfera, deve levar 

em considera~o. alguns pontos de observancia, como os limites e padroes de 

emissoes atmosfericas, a concentrac;ao de poluentes, entre outros. Tais emissoes 

de vern ser realizadas atraves de dutos ou chamines, com altura minima de 1 0 

metros do solo, ou em casos especificos, estabelecidos pela resoluc;ao. Essas 

emissoes devem ser feitas de forma livre, a fim de permitir uma boa dispersao no ar. 

Para a atividade especifica de produ~o de cal e calcaria e seus derivados 

primarios ficam estabelecidos que, independentemente da localiza~o. as vias 

internas deverao ser pavimentadas ou molhadas em freqOencia, a fim de diminuir a 

gera~o e dispersao do p6, alem de urn sistema de exaustao com capta~o do p6 

gerado no processo moagem, equipado com a infra-estrutura necessaria para 

realizar a medic;ao da concentra~o de material particulado nos seus dutos de sa ida, 
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necessaria tambem no controle de emissao de p6 em outras fontes de emissao, tais 

como, transportadoras, britadores, hidratadores, peneiramento. 

Em fun~o da localiza~o da industria, podera ser exigida a implanta~ao de 

sistema adequado de exaustao, capta~ao e reten~o par filtra~ao do p6 gerado nas 

etapas hidrata~ao, armazenagem, carregamento e expedi~o bern como em fases 

intermediarias de transferencia, e implanta~o de uma cortina vegetal no entorno da 

industria. 

Nas plantas produtivas, o armazenamento intermediario, temporario ou 

definitive de calcaria moido, cal virgem britada ou maida e cal hidratada, bern como 

seus derivados pulverulentos, nao poderao ser realizadas a ceu aberto. 

0 transporte rodoviario externo de calcaria moido, cal virgem britada ou 

maida e cal hidratada, bern como seus derivados pulverulentos, deverao ser 

realizados de modo a evitar o derramamento da carga sabre a via. 

0 monitoramento da concentra~o de particulas totais em suspensao ou de 

particulas inalaveis na area de principal impacto da industria, e realizado em 

frequencia trimestral, sendo cada periodo de monitoramento de 7 (sete) dias 

corridos. 

As atividades listadas no Quadro 3. e outras a criteria do Institute Ambiental 

do Parana (lAP), de empreendimentos classificados como de porte grande e 

excepcional, ficam obrigadas a apresentar, ao lAP, mesmo quando licenciadas par 

outro 6rgao ambiental, para sua aprova~o e acompanhamento, o Relat6rio de 

Automonitoramento de Emiss6es Atmosfericas. 

GRUPO DE ATIVIDADES 

Extra~o e beneficiamento 

de minerais 

Quadro 3. Grupo de Atividades 
Fonte: Resolu~ao n° 054/06 SEMA. 

ATIVIDADES ESPECfFICAS 

Cal e calcaria 

Talco 

Caulim 

Pedras, Granito, Marmore 

Produ~o de vidro, telhas e tijolos 

Produ~o de amianto, cimento 

Produ~o de material ceramico 

Outros assemelhados 
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No entanto, com o cumprimento de tantas exigencias, tern prioridade no 

acesso a linhas oficiais de credito, os produtores de cal que invistam na atualiza9ao 

tecnol6gica de seu processo de produ98o ou em equipamentos que tenham como 

objetivo ou conseqOencia, a melhoria das condi96es de qualidade do meio ambiente 

e da saude do trabalhador, ou que concorram para a redu98o do consumo de 

energias eletrica e termica no processo de produ98o. 

Quando se trata de extra9ao mineral ha varias regras ligadas ao meio 

ambiente a serem seguidas, conforme descrito neste capitulo. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capitulo apresenta-se a metodologia que orientou a presente pesquisa. 

Primeiramente evidencia-se a definiyao constitutiva dos termos. Na sequencia, 

define-se seu delineamento, o objeto de estudo e a coleta de dados da pesquisa. 

3.1 Definicao Constitutiva de Termos e Variaveis 

Lakatos e Marconi (1990, p. 111) ressaltam que, "para que se possa 

esclarecer o fato ou fenomeno que se esta investigando e ter possibilidade de 

comunica-lo, de forma nao ambigua, e necessaria defini-lo com precisao". 

Desse modo, na sequencia apresentam-se os principais termos da pesquisa, 

com suas respectivas definiyaes constitutivas. 

• Auditoria Ambiental 

De acordo com a NBR ISO 14.010 (ABNT, 1996), auditoria ambiental e o 

processo sistematico e documentado de verificayao, executado para obter e avaliar, 

de forma objetiva, evidencias de auditoria para determinar se as atividades, eventos, 

sistema de gestao e condiyaes ambientais especificados ou as informayaes 

relacionadas a estes estao em conformidade com os criterios de auditoria, e para 

comunicar os resultados deste processo ao cliente. 

• Contabilidade Ambiental 

De acordo com Ribeiro (1992, p. 54), Contabilidade Ambiental: 

• Externalidade 

E urn sistema de informa~o da situac;ao e da evoluc;ao patrimonial, 
economica e financeira da empresa. Deve incluir em seus relat6rios 
todos os dados relacionados ao meio ambiente, facilitando o acesso 
a mais esta informa~o ao seu grande numero de usuarios, 
auxiliando-os no processo de tomada de decisao. 

Externalidade e considerado, como sendo urn custo externo, ou seja, aquele 

custo que muito possivelmente nao e incorporado aos custos do produto. Haddad 

( 1991, p. 13) cita que: 

As externalidades existem quando as relac;Oes de produc;ao ou de 
utilidade de uma empresa ou individuo incluem algumas variaveis, 
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cujos valores sao escolhidos por outros, sem levar em conta o bem
estar do afetado e, alem disso, os causadores dos efeitos nao pagam 
nem recebem nada pela sua atividade. 

A externalidade pode ser negativa, quando gera custos para os demais 

agentes - a exemplo, de uma fabrica que polui o ar, afetando a comunidade proxima. 

Pode ser positiva, quando os demais agentes, involuntariamente, se beneficiam, a 

exemplo dos investimentos governamentais em infra-estrutura e equipamentos 

pliblicos. 

3.2 Delineamento da Pesquisa 

A presente pesquisa e um estudo de caso, que tern como foco, a empresa 

ABC, e que sera norteada pelas seguintes etapas: 

Etapa I- Obtenc;ao de informac;oes por meio de questionario, disponibilizado 

aos que respondem pelas ac;oes da empresa. 

Etapa II - Realizac;ao de entrevistas com a vizinhanc;a no entorno da 

empresa. 

0 estudo de caso, para Goldenberg (1998, p. 118), "e uma analise holistica, a 

mais completa possivel, que considera a unidade social estudada como urn todo 

seja urn individuo, uma familia, uma instituic;ao, uma comunidade e neste caso, com 

o objetivo de compreende-lo em seus pr6prios termos". 

Portanto, o estudo e descritivo, de natureza qualitativa-quantitativa, realizado 

por meio de urn estudo de caso. 

3.3 Coleta de Dados 

Nesta sec;ao, descrevem-se os tipos de dados que foram coletados neste 

estudo e o instrumento utilizado para a coleta de dados. 

3.3.1 Tipos de Dados 

Os dados coletados na presente pesquisa foram de dois tipos: primarios e 

secundarios. De acordo com Martins (1990, p. 45), "os dados e informac;oes 

coletados em publicac;Oes sao denominados dados secundarios e, portanto, exigem 
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a identifica~o precisa da fonte". Martins (1990, p. 48) destaca que "os dados 

primaries sao aqueles obtidos diretamente com o informante atraves de 

instrumentos (questionarios ou entrevistas)". 

Para o levantamento dos dados, serao aplicadas as seguintes etapas: 

Etapa I - Adapta~o de urn questionario voltado aos aspectos ambientais dos 

recursos naturais nao renovaveis, disponibilizado pela Funda~o GetUiio Vargas 

(FGV) no seguinte enderec;o eletronico: www.fgv.org.br. Ajuste realizado com o 

intuito de delimitar os questionamentos, ja que, o questionario disponivel abrangia 

uma vasta gama de recursos. 

A adaptayao abrange 5 (cinco) areas: Politica, Gestao, Desempenho, 

Cumprimento legal e Transparencia, subdivide por 15 (quinze) indicadores, que 

delimitam os questionamentos e encontra-se disponivel para apreciayao nos anexos 

deste trabalho. 0 presente questionario sera disponibilizado a empresa ABC que 

juntamente com o responsavel pelos procedimentos e processes ambientais, da 

empresa, respondera as perguntas abrangendo no periodo de 5 anos contemplando 

entre os anos de 2005 a 2010. 

Etapa II - Realizayao de entrevistas com a vizinhanya no entorno da 

empresa. A sele~o sera aleat6ria, e procedera com a autoriza~o dos mesmos. 

Entende-se por vizinhanya, a sele~o de escola, comercio e residencias. 
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4 ANALISE DOS DADOS APLICADOS A EMPRESA ABC 

0 presente estudo identifica os aspectos e avalia os impactos ambientais 

gerados por uma empresa de extrac;ao de calcaria, inserida em area urbana no 

municipio de Colombo, Estado do Parana. 

Para obter informayOeS concretas quanta ao estudo proposto neste trabalho, 

foram realizadas visitas a empresa buscando saber do seu processo produtivo, suas 

atitudes quanta a sua influencia ao meio ambiente, alem de entrevistas aplicadas 

aos vizinhos que circundam a area da empresa. 

4.1 lmpactos Ambientais na Exploracao Mineral 

A proximidade de empresas que atuam na extrac;ao de minerios, de centres 

habitados, e uma decorrencia natural da forte influencia do custo dos transportes no 

preyo final do produto. lsso ocorre, principalmente, com os agregados, devido ao 

seu baixo valor unitario. Os fatores geol6gicos ligados a localizac;ao natural da jazida 

e ao grande volume das reservas, proporcionando longa vida util aos 

empreendimentos, sao fatores rigidos e imutaveis que impedem a mudanya das 

areas de extrayao. 

Por outro lado, o crescimento desordenado e a falta de planejamento urbana 

facilitam a ocupayao de regioes situadas nos arredores de tais atividades, 

provocando o fenomeno de "sufocamento" das mesmas e originando urn quadro 

crescente de conflitos sociais. 

Os efeitos ambientais estao associados, de modo geral, as diversas fases de 

explorayao dos bens minerais, como a abertura da cava, (retirada da vegetayao, 

escavayoes, movimentac;ao de terra e modificac;ao da paisagem local), gases, 

poeira, ruido, ao transportee beneficiamento do calcaria (gerac;ao de poeira e ruido), 

afetando os meios como agua, solo e ar, alem da populac;ao local. 

4.2 Area de Estudo 

A area de estudo conforme descrita no item 1.1 deste trabalho abrange uma 

empresa de extrac;ao de calcaria, localizada dentro da malha de expansao urbana, 
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na regiao do municipio de Colombo. Toda a frente da empresa e ocupada por urn 

grande bosque, na por~o oeste e composta por comercios e na por9ao leste e sui, 

por residemcias. 

Trata-se de uma empresa de capital fechado na forma de sociedade 

empresarial limitada, no ramo de atividade de Comercio e Industria de Cal e 

generos, composta por tres s6cios e tres subdiretores. 

A empresa e dividida por tres areas de processes principais: jazida, filial 

calcaria e filial cal. 

Possui uma filosofia de trabalho pautada na Politica de Qualidade, principios 

gerais de etica, cumprimento das normas e legisla9oes vigentes legais, 

comprometida com seus fornecedores, clientes colaboradores e a comunidade em 

geral. Com base nesta filosofia se inscreve num Programa de Gestae de Qualidade 

(PGQ) da APDC, criado no anode 2008 como objetivo de fortalecer e assegurar a 

confian9a e credibilidade do setor. A APDC, atraves do PGQ, certifica empresas 

produtoras de derivados de calcaria e audita os processes que possam garantir a 

qualidade dos produtos fabricados. 0 programa, alem de zelar pela qualidade dos 

produtos oferecidos, supervisiona a gestao da empresa como urn todo. 

0 PGQ estabelece regras na gestae das empresas certificadas e na produyao 

dos produtos oferecidos. Fornece certifica~o. na forma de selo, para o fabricante 

que esta dentro do padrao de qualidade exigido. Os produtos derivados de calcaria 

com o Selo APDC sao vistoriados e passam por uma rigorosa analise. Por meio de 

testes em laborat6rios, esses produtos sao testados para garantir durabilidade e 

qualidade na utilizayao, passando por auditoria dentro de periodos trimestrais. 

Os procedimentos realizados fazem parte do Programa de Gestae de 

Qualidade que tern como premissas, as normas de qualidade internacionais ISO 

9001 para os produtos e para questoes administrativas, sociais, ambientais e de 

seguranya. 

Para obter o Selo de Qualidade as empresas devem atender mais de 400 

itens auditaveis pelo manual do programa, divididos em 8 areas: obrigat6rios, 

administrativos, ambientais, comerciais, gestae da qualidade, controle de qualidade, 

social e seguranya do trabalho. 

A empresa possui como 6rgaos fiscalizadores: Departamento Nacional de 

Produyao Mineral (DNPM), lAP, Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
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Recursos naturais renovaveis (IBAMA), Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA) e Conselho Regional de Quimica (CRQ). 

Atualmente a empresa tern uma terceirizada responsavel para cumprir as 

legalidades relacionadas ao Meio Ambiente e tambem, perante aos 6rgaos 

fiscalizadores: DNPM, lAP, IBAMA e Exercito (devido a explosoes na mina). Esta, e 

responsavel em manter na empresa os engenheiros responsaveis exigidos pela 

legisla~o em virtude da sua atividade, urn Agronomo, urn quimico e de minas. 

4.3 ldentificacao dos Aspectos e lmpactos Ambientais 

A atividade em questao resume-se na extra~o do calcario e na produ~o da 

cal. Para identificar e avaliar os aspectos e impactos da atividade foram utilizados 

dados do questionario, aplicados ao responsavel pela area ambiental da empresa e 

entrevistas realizadas com a vizinhanga do entomo da empresa. Os dados obtidos 

foram analisados no contexto do periodo de 2005 a 2010. 

Segundo a NBR ISO 14001 (1996), o aspecto ambiental pode ser definido 

como "elemento das atividades, produtos e serviyos de uma organiza~o que pode 

interagir com o meio ambiente" e impacto ambiental como "qualquer modifica~o do 

meio ambiente, adversa ou benefica, que resulte, no todo ou em parte, das 

atividades, produtos ou serviyos de uma organiza~o". 

Na identifica~o dos aspectos e dos impactos ambientais gerados pela 

empresa, foram considerados a produ~o da cal (extra~o. beneficiamento). 

Segundo Braga et al. (1996), os aspectos ambientais considerados nesse 

estudo foram: erosao, assoreamento, contamina~o das aguas superficiais e 

subterraneas, impactos sobre a flora e fauna, polui~o do ar, sonora e visual. 

0 quadro abaixo mostra os aspectos e impactos identificados na atividade em 

questao. Entre os impactos identificados, o que mais se destaca, associa-se a 

queima do calcario (gera~O de poeira), pois segundo OS dados da pesquisa, e 0 

que causa maior desconforto a popula~o do bairro residencial proximo a empresa. 
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ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS 
Descarregamento do minerio Gera~o de poeira e ruido Polui~o do ar e sonora, 

desconforto aos trabalhadores 
Britagem da rocha Gera~o de poeira e ruido Polui~o do ar e sonora, riscos 

de doen~s pulmonares e 
desconforto aos trabalhadores 

Consume de energia Utilizacao de recursos naturais 
Umidifica~o das correias Consume de agua Utiliza~o de recursos naturais, 
transportadoras eventuais acidentes 
Estocagem Gera~o de ruido, poe ira e Polui~o do ar e sonora 

emissao de gases produzidos 
pelas maquinas 
Perdas de material Contamina~o das aguas 

superficiais 
Quadro 4: Principais aspectos e impactos ambientais da atividade de beneficiamento do 
calcario. 
Fonte: Dados da pesquisa 

4.3.1 Processo Produtivo 

Para a identifica«;ao dos aspectos e avalia«;ao dos impactos ambientais 

associados a determinado empreendimento, deve-se procurar, inicialmente, 

selecionar todas as atividades, produtos e serviyos relacionados a atividade 

produtiva, de modo a separar o maior numero possivel de impactos ambientais 

gerados, reais e potenciais, beneficos e adversos, decorrentes de cada aspecto 

identificado, considerando, sempre, se sao significativos ou nao (Sanchez, 2001 ). 

Conforme visita realizada a empresa ABC e questionario aplicado ao 

Subdiretor, responsavel pela area de processos e envolvido com a polrtica 

ambiental, relacionam-se as seguintes informayaes obtidas referentes aos insumos 

consumidos no processo produtivo da empresa: 

Materia prima por produ«;ao: 

- Calcaria: pedra e energia eletrica 

- Camag: calcaria dolomitico, calcaria calcitico, maravalha/serragem 

(reciclada de madeireira), agua (retirada- da jazida). 

- Pedra cal: maravalha (para a queima) agua (cal hidratada). Ressalta

se que os itens, embalagens e palates de madeira para empilhamento, sao. 

agregados ao produto final. 

0 Processo Produtivo ocorre conforme fluxograma a seguir: 
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JAZIDA 

BRITADOR 

PRIMARIO 

l 
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Figura 2: Fluxograma do processo produtivo 
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[ PEDRACAl l 
! 

CAlCINAc;,:AO 

(QUEIMA) 

! 

~ 
CAl 

CAl 

HIDRATADA 

0 inicio do processo acontece com a explosao da jazida de minerio; passa 

pelo britador primario, que resulta em dois processos: 1) a pedra cal, esta, passa 

para a calcina~o (queima), seguindo para o moinho, virando a p6 de cat esta 

resulta em dois produtos finais: a cal virgem e a cal hidratada; 2) segue ao britador 

secundario, resultando em dois produtos finais: pedra brita e calcario. Como produto 

final calcario agregado ao calcio e magnesio surge o fertilizante Camag. 

4.3.2 Residuos e suas destinayaes 

A empresa tem a pofitica de reutiliza~o dos residuos do processo de 

produyao. 
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Dos produtos finais da linha cal, calcaria e camag obtem-se varios tipos de 

residuos: 

CAL 

I 
! 1 1 

( PO ) ( AGUA EMBALAGEM 

Do processo da cal os residuos sao: p6, agua e embalagem. 0 p6 e a agua 

retornam ao processo, o excedente do p6 e liberado ao ar passando por filtros e a 

agua na forma de vapor. As embalagens perdklas sao vendidas para empresas de 

reciclagens no municipio. 

CALCARIO 

! 1 1 
( PEDRISCO ( MACADAME AREIA 

Do calcario os residuos sao: pedrisco, macadame ou cascalho e areia. 0 

pedrisco e macadame sao destinados a pavimentac;oes e a areia para a construc;ao 

civil. 

CAMAG 

PO ) [ AGUA COM COLA ) VAPOR 

Os residuos do camag sao: p6, agua com cola e vapores, onde, os dois 

primeiros voltam ao processo produtivo, no entanto, a agua com cola passa por 

filtros para a retirada da cola. 0 vapor e lanc;ado ao ambiente depois de passar por 

urn processo de filtragem para diminuic;ao dos gases. 
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4.4 ldentificacao das Externalidades aplicadas a Empresa ABC 

Para a coleta de inform~ pertinentes a pesquisa, -foram reaUzadas 

entrevistas aleat6rias com vizinhos no entorno da empresa ABC num raio de 1 00 

metros, esta, acabou sendo composta por tres residemcias, uma oficina de comercio 

de escapamentos, uma loja de produtos coloniais e uma farmacia. 

A entrevista foi uma das bases para o levantamento das externalid-ades. 

Utilizando-se dos dados obtidos, em entrevista a urn empresario identificado aqui 

como "Seu Ze", algumas informac;oes pertinentes ao estudo foram identificadas. Ele 

cementa: " .. o maier problema e o p6, que as vezes fica dificil de respirar, fica tude 

branco." 

0 p6 e a prtncipal externalidade negativa apontada em 95% dos 

entrevistados. 0 ruido causado pelos fornos devido a queima constante gera pouca 

perturba«;ao. 

Outre ponto da entrevista que merece destaque, e de que houve muita 

alterac;ao da paisagem nas redondezas da empresa: "as arvores nao sao mais 

verdes, mudaram, sao brancas". A visualizac;ao da paisagem alterou muito, devido, 

tanto a degradac;ao e explorac;oes da area, quanta pelas mudanc;as que ocorreram 

ao Iongo dos anos com o aumento da urbaniza«;ao, e tambem, em rela«;ao a 
polui«;ao do ar, onde deixa a copa das arvores esbranquiyadas devido ao p6 da 

transformac;ao do minerio, e o ar poluido, carregado de residues, no entanto, 

confrontando o levantamento de informac;oes que foram obtidas, com a visao que 

pode-se ter da area, observou-se que no periodo do ultimos 5 anos, a paisagem que 

se mostrava envolta em nuvens brancas, atualmente ja aparenta grandes melhoras, 

devido a medidas de contenc;ao, como os filtros existentes hoje nas chamines dos 

fornos, o que impede que grande parte dos residues ftquem no ar, melhorando tanto 

o aspecto visual, quanta a qualidade do ar. 

Porem a degradac;ao da paisagem, "do verde", e muito visfvel em volta da 

empresa. Na regiao onde se locatiza a jazida da empresa a devastac;ao -e brutal. 

Ainda analisando as opinioes formadas dos moradores da regiao, num 

momenta da entrevista urn comentario surgiu oportuno ao nosso trabalho " todo 

progresso vern acompanhado de consequencias ao meio ambiente". Este foi o relato 

do comentario da Sra. Marta, que explica " . .foram as lndustrias de cal que 
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desenvolveram o municipio e que com o passar dos tempos, houve muitas 

melhorias, emprega muita gente". De fato, a relac;:ao da empresa atribuida a 

contribuiyao para o desenvolvimento da regiao e lembrado ao Iongo das entrevistas. 

Com o desenvolvimento e crescimento das atividades na regiao, o Estado e o 

Governo Federal por meio de seus 6rgaos ftscalizadores com a elaborac;:ao de 

Normativas, Leis e Resoluc;:Oes de protec;:ao ao meio Ambiente, comec;:aram a 

realizar constantes ftscalizac;:Oes perante a empresa, com relac;:ao ao meio ambiente, 

e obrigada a cumprir as devidas exigencias, para continuar com suas atividades na 

cidade, pois apesar da- gerac;:ao de poluic;:ao, a empresa e importante para a 

economia das redondezas, gerando empregos e fortalecendo a atividade local. 

Do relato dos entrevistados, foi detectado que a poluic;:ao e muito intensa, 

principalmente com relac;:ao a poeira, em especial a serragem e ao p6 branco, 

extraidos da madeira e da pedra calcaria. Estes, como se pode observar na visita 

realizada pelo comercio, alem do problema de deixar o ar carregado e muitas vezes 

dificil de respirar, causa muita sujeira e inromodo, pois, logo ao fimpar, em poucos 

minutos o p6 toma conta dos ambientes, pela proximidade com a vizinhanc;:a. 

Apurou-se tambem que para a queima das pedras de cafcario nos fornos, eram 

utilizados qualquer residuo, como pneus e plasticos, fazendo com que a fumac;:a 

produzida fosse espessa e escura, muito prejudicial a saUde da populac;:ao, isso fez 

com que a fiscalizac;:ao passasse a ser efetiva nas empresas de extrac;:ao de 

~a-lcar-io, propiciando urn maior {;ontrole das emissees de gases a atmosfera. 

Outra externalidade apontada e o fluxo intenso de caminhoes, devido a regiao 

ser propicia a explorac;:ao de calcar-io existe varias empresas que praticam essa 

atividade, portanto, o fluxo nao seria apenas causado em razao da empresa mais 

tarnbem por outras empresas existentes, que alem oo barutho dos motores pesados 

e do fluxo constante, inclusive nos ftnais de semana, ao passar pelas vias, deixam 

rejeitos na estrada. 

Ainda, segundo o depoimento de um dos comerciantes da regiao entrevistado 

e identificado pelo nome de Sr. Paulo "A cerca de 15 anos atras a estrada era sem 

pavimentac;:ao e o fluxo de caminhoes era intenso, isso sem falar no p6 que 

levantava com a passagem deles", conta tambem que: ".. havia o problema dos 

tambores dos caminhoes, muitas vezes ficavam abertos e passavam derrubando 

rejeitos na rua .. ". No entanto, com a visita realizada a empresa, pode-se observar 
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que hoje as estradas de fluxo dos caminhoes estao pavimentadas, e o cuidado com 

0 transporte dos residuos e adequado. 

Num segundo momenta, realizou-se a aplica~o do questionario ao subdiretor 

da empresa, responsavel pelas questoes ambientais. Oeste, verifica-se que a 

empresa possui uma politica ambiental, com o compromisso da preserva~o. 

eontrole da polui~o e da degrada~ao ambiental, bern como, a melhoria e 

desempenho ambiental. 

A gestao da empresa incorpora o uso sustentavel dos recursos naturais nao 

renovaveis e investe em pesquisas voltadas ao uso sustentavel de recursos 

renovaveis. Como intuito da reutiliza~o de residuos, la~ndo o mfnimo possivel 

ao meio ambiente, utilizando-se dos padroes exigidos pela legisla~o. a emissao do 

C02 (gas carbOnico} e o reaproveitamento dos residuos primaries do processo 

produtivo, tern surtido efeitos positives, segundo dados do questionario. T ais efeitos 

se devem muito, a contratayao da empresa terceirizada, responsavel por responder 

pelos assuntos ambientais da empresa em estudo, que atraves dos relat6rios de 

gases de efeito estufa (GEE), e relat6rios de sustentabilidade, tern propiciado maior 

controle da e~presa sobre os efeitos da sua atividade ao meio ambiente. 

Nos uttimos tres anos recuperou uma area degradada e transformou-a em 

area de preserva~ao ambiental (APP) onde desenvolveu, manteve e monitorou 

projetos pr6prios de recupera~o e prote~o ambientat de magnitude significativa 

para a manuten~o e conserva~o de especies nativas de fauna e flora da area em 

questao. 

Segundo o questionario apticado, a empresa gera efluente liquido do 

processo, mas garante que os nfveis da carga poluidora- estao abaixo dos padroes 

exigidos pela legisla~o vigente. Ainda segundo este, a empresa nao possui seguro 

ou reservas de contingencia para quafquer tipo de degrada~ao ou posslveis efeitos 

ambientais causados. 

Nessa context-o, baseados no relato das entrevistas com os vizinhos e do 

questionario aplicado ao subdiretor responsavel pela area ambientat, pode-se 

identificar as seguintes externalidades: 



EXTERNALIDADES 

POSITIVAS NEGATIVAS 

Area de Preservac;ao Ambiental Esgotamento da jazida de minerio 

Uso de recursos nao renovaveis Emissoes de CQ2 

Praticas de sustentabilidade Emiss6es de odores 

Gerac;ao de empregos 
Emissoes de fumac;a (liberac;ao de 
agua e p6) 

Desenvolvimento regional Transporte de carregamento pesado 

Quadro 5: ldentifica<;ao das externalidades positivas e negativas 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Em geral, a minera~o provoca urn conjunto de efeitos nao desejados que 

podem ser denominados de externalidades negativas. Algumas dessas 

externalidades sao: altera¢es ambientais, conflitos de uso do solo, depreciac;ao de 

im6veis circunvizinhos, gerac;ao de areas degradadas e transtornos ao trafego 

urbano. Estas externalidades geram conflitos com a comunidade, que normalmente 

tern origem quando da implantayao do empreendimento, pois o empreendedor nao 

se inforrna sobre as expectativas, anseios e preocupa¢es da comunidade que vive 

nas proximidades da empresa de minerac;ao. (BITAR, 1997). 

4.5 As Externalidades Ambientais da Empresa ABC com base nas Leis e 

pressupostos da Auditoria Ambiental 

A empresa em questao nao possui urn Sistema de Gestao Ambiental (SGA) 

formalizado e em pratica. Portanto, e complicado tratar em Auditoria Ambiental sem 

ter ativo urn sistema. 

Em todo o mundo, a extrayao mineral e uma das atividades industriais que 

mais provocam danos ao meio ambiente e, consequentemente, a saude do ser 

humano. A explorayao mineral a ceu aberto nao apenas aniquila as paisagens 

naturais, uma vez que retifa a cobertura vegetal, destruindo assim o relevo, mas 

seus reslduos, que quase sempre sao lanc;ados no ambiente, provocam impactos 
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ambientais significativos como o assoreamento dos rios e transformam as 

pecutiaridades, tanto fisicas quanto quimicas, dos cursos fluviais. 

Assim, fica explicito que a atividade mineradora causa impactos ambientais 

que interferem na preservayao do meio ambiente, bern como na qualidade de vida 

das pessoas que trabalham ou vivem proximo as areas de explorayao mineral. Ross 

(2004, p. 232) afirma que: "A minerayao e o garimpo sao atividades que tambem 

exercem forte interferencia no- ambiente naturale contribuem para sua deteriorayao. 

Trata-se da extrayao de recursos minerais do solo e do subsolo, dos mais variados 

tipos e usos". 

E neste contexte que a auditoria ambiental constitui-se como um instrumento 

imprescindivel tanto para a industria de minerayao como para os demais ramos 

industriais. A auditoria ambiental, para as industrias de minerayao e necessaria visto 

que, e uma das atividades que mais afetam o meio ambiente, principalmente atraves 

da poluiyao do solo, do ar e da agua. 

Portanto, a proposta de auditoria ambiental para as industrias em questao s6 

trara beneficios para as empresas e para o meio ambiente, ja que permitira aos 

administradores diagnosticar os fatores que contribuem para agredi-lo e implantar 

soluyOeS para os problemas encontrados. Depois de concluida a auditoria ambientat, 

a empresa, se assim desejar, pode ser submetida a uma das norrnas intemacionais 

de gestao ambiental da serie ISO, mais especificamente a ISO 14001. As 

instituiyaes credenciadas estao aptas a emitir uma declarayao garantindo que 

determinada empresa possui urn sistema de gestao ambiental que a habi6ta receber 

a certificayao da referida norma. 

Alem dos aspectos positives ja comentados, a auditoria ambiental e 

importante para qualquer organizayao visto que favorece: 

• A economia de gastos; 

• 0 acesso dos administradores e dos investidores a estrategias que podem resultar 

na reduyao de perdas; 

• 0 desenvolvimento de atividades destinadas a controlar a poluiyao; 

• A observancia de estrategias que visem a diminuiyao da produyao de reslduos. 

Nesse sentido, Bezerra (2005, p. 1) afirma que: "A auditoria ambiental (AA) e 

a ferramenta usada pelas empresas para controlar a observancia a criterios e 

medidas estipuladas como objetivo de evitar a degradayao ambiental". 
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Tendo em vista a questao ambiental, Philippi Jr. e Aguiar (2004, p. 854) 

alertam que: 

As auditorias ambientais tendem a ser cada vez mais compreendidas 
e aplicadas num ambiente economico extremamente competitive 
intemacionalmente, no qual as sociedades se mostram cada vez 
mais conscientes e exigentes quanta a preocupa~o com o meio 
ambiente nas atividades economicas, as auditorias ambientais sao 
urn instrumento adequado para gerar informac;res relativas a gestao 
e a comunica~o ambiental. 

0 auditor ambiental precisa possuir conhecimento profunda sabre a serie ISO 

14001. Alem disso, Paula (2004, p. 194) destaca que esse profissional deve: " ... Agir 

com independemcia, integridade, competencia, confidencialidade, objetividade e 

profissionalismo e obedecer as norm as tecnicas de acordo com a auditoria". 

4.6 lnfluencias das Externalidades Ambientais nas atividades da Empresa ABC 

Os principais problemas oriundos da minera~o podem ser englobados em 

quatro categorias: polui~o da agua, polui~ao do ar, polui~o sonora, e subsidencia 

do- terreno. 

Os impactos da minera~o em area urbana sabre o meio antr6pico (aqueles 

que se- referem a economia, a arrecada~ao e a estrutura de empregos) reveste-se 

de especial importancia devido ao alto grau de ocupa~o urbana, que sao 

agravados, face a proximidade entre as areas mineradas e as areas habitadas. E- o

caso dos impactos visuais, resultantes dos altos volumes de rocha e solos 

movimentados e as dimens6es da cava ou da frente de lavra. 0 desconforto 

ambiental pode ser sentido mesmo quando as emissoes estiverem abaixo dos 

padroes ambientais estabelecidos. Os impactos causados sobre a saude, por outro 

lado, dificilmente ocorrem quando estes limites sao respeitados. {DIAS, 2001 ). 

Com base na coleta dos dados, verifica-se que em meados de 2008, o 6rgao 

fiscalizador lAP come~ou a orientar os representantes das empresas produtoras de 

cal, para que se adequassem as normas ambientais vigentes. As fiscaliza~oes se 

intensificaram depois que boletins mensais do lAP passaram a apresentar 

resultados insatisfat6rios para a regiao de Colombo. 

Conforme reportagem de Flavia Laginski, no periodo, a qualidade do ar na 

regiao urbana do municipio foi considerada entre rna e inadequada. 0 controle 
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realizado pelo 6rgao leva em conta as particulas totais em suspensao e as particulas 

inalaveis (com espessura entre 2,5 e 10 milesimos de milimetros), como determinam 

resolu~es do Conama e da Serna. Fonte: Gazeta do Povo: lAP interdita empresas de 

cal em Colombo. 

Segundo o lAP, medidas de conten~o da polui~o devem existir, como 

exaustores e cortinas vegetais, alem de s6 transportar cal em caminhoes cobertos. 

Dos resultados, a fiscaliza~o foi a campo, e na empresa ABC aplicou uma 

san~o administrativa de natureza ambiental, pela nao regulariza~o da jazida. Na 

epoca a empresa ja tramitava urn processo forrnalizado de solicita~o de 

regulariza~o. No entanto, o processo foi julgado e a empresa viu-se obrigada a 

assumir o cumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta. Este termo 

consiste em promover a recomposi~o e revegeta~o de areas de preservayao 

permanente. 

Para o cumprimento do termo, a empresa contempla uma area de reserva 

legal em Bacaetava no municipio de Colombo/PR. Nesta, atua com a preserva~o 

atraves da distribuiyao de terra fertil, abertura e adubayao das covas, plantio 

aleat6rio de diferentes especies objetivando a forrna~o de maciyos heterogeneos 

de vegetayao e isolamento das areas. Nas areas de paredoes rochosos o plantio e 

de especies trepadeiras e ornamentais com o objetivo de minimizar o impacto visual. 

Hoje, a empresa alem de manter a preserva~o da area, ha tambem a 

explora~o desta, atraves da jazida de minerio. 

Com isso, por se tratar de uma area de localizayao afastada e de 

recomposi~o florestal, e pelo fato da empresa, atualmente explorar a mina existente 

no local, isto, minimiza os impactos gerados pela sua atividade explorat6ria. 

No estudo, objetiva-se que com o cumprimento do termo pela empresa, esta, 

se prop6s em ato de consciencia ambiental, a minimizar as externalidades negativas 

geradas pela sua atividade, citando como exemplo, a gera~o de poeira, que era 

constante e agredia muito a regiao, claro que, nao somente gerada pela empresa 

ABC, pois ali existem outras empresas com a mesma atividade de extrayao calcaria, 

contribuindo assim, com a poluiyao ali existente. 

Com a intervenyao das fiscaliza~es realizadas, em especial pelo lAP, fez 

com que surgisse a preocupa~o da empresa com os impactos causados pela sua 

atividade sobre o meio ambiente. 

Diante disso, medidas foram tomadas para o controle dos impactos e 
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contengao da poluigao, atraves de filtros e cortinas vegetais, fortalecimento do uso 

da sustentabilidade, com a reutiliza<;ao dos residues oriundos da explora<;ao e 

extra<;ao da pedra calcaria na produ<;ao de seus produtos, e do uso da area de 

reserva legal que encontra-se afastada de regioes urbanas, alem de preservar e 

conservar as areas permanentes de reflorestamento que nela mantem. 

Essas medidas tern influencia direta no cotidiano da empresa, pois alem da 

adequagao as normas vigentes, contribui para a qualidade de vida dos pr6prios 

funcionarios e da popula<;ao da regiao, diminuindo os impactos ao meio ambiente. 
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5 CONSIDERACCES FINAlS 

A conscientizayao da sociedade e a legistac;ao ambiental tern induzido as 

empresas a uma relayao mais sustentavel com o meio ambiente, dessa maneira, 

atualmente a preocupayao com a qualidade ambiental tern levado as indUstrias 

brasileiras a buscarem alternativas tecnol6gicas menos poluentes, a fim de reduzir 

os impactos e a degradayao ambiental. Com isso, as empresas buscam o fucrQ de 

maneira a valorizar o custo do comprometimento do meio ambiente. Assim, as 

industrias em geral para se manter na competitividade investem em melhorias no 

processo, valorizayao de mao-de-obra, substituiyao de insumos, reduyao de gerayao 

de reskJuos e racionalizayao de consumo de recursos naturais. 

As empresas procuram alternativas que minimizem os impactos negatives da 

explorayao da atividade produtiva, levando a motivayao ao setor industrial em 

investir em soluyoes, que tambem se refletem em economia e melhoria da 

competitividade. 

A avaliayao ambiental e uma peya valiosa e importante, pois fornece bases 

para a formulayao de politicas, pianos e projetos que permitem o manejo dos riscQS 

e impactos das atividades produtivas aumentando a eficiencia da organizayao. 0 

diagn6stico da · situayao ambiental consiste em uma analise profunda de todos os 

impactos dos processes, serviyos e produtos. 

Com relayao as entradas e saidas de insumos, do consumo de agua, de 

materias primas, de energia, de gerayao de efluentes e residues, as empresas nao 

possuem registros onde dificulta a implantayao de medidas que poderiam melhorar o 

desempenho ambiental das mesmas. A ausencia dessas informayaes contribui para 

conhecimentos precarios sobre os custos ambientais, alimentando a visao distorcida 

de que investimentos em medidas de proteyao nao significam ganhos, mas sim em 

aumento de custos operacionais e reduyao de competitividade. 

A implementayao de urn Sistema de Gestao Ambiental constitui uma 

ferramenta estrategica e de prevenyao, ao possibilitar a identificayao de 

oportunidades de melhoria da gestao total que reduzam ou minimizem os impactos 

sobre o Ambiente das atividades da organizayao. 

Ao Iongo deste trabalho, verificou-se a importancia da evidenciayao de 

informayoes de. natureza ambiental dentro da empresa ABC, principalmente porque 
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utiliza recursos naturais diretamente em suas atividades. Por outro lado, percebe-se 

uma grande dif~euldade da empresa em encontrar uma maneira adequada de 

demonstrar informayaes de cunho ambiental. 

0 desenvolvimento de metodologias adequadas voltadas para a mensura~o 

do risco ambiental deve considera-lo de forma integrada aos demais fatores que 

afetam o risco global das ernpresas, em especial a empresa ABC. E ele tera exito se 

estiver associado a ado~o. do principia de plena transparencia na presta~o de 

contas a todos os interessados, o que representara uma postura compromissada 

com os interesses da comunidade empresarial e da sociedade, principalmente que 

as circunda. 

No estudo de caso deste trabalho com a empresa ABC, por meio de visitas e 

pesquisas com vizinhos e com diretoria da empresa, conclui-se que as principais 

externalidades encontradas sao: do tipo Positivas (area de area de preserva~o 

ambiental; uso de recursos nao renovaveis; praticas de sustentabilidade e 

reflorestamento) e Negativas (Esgotamento da jazida de minerio, Emissao de C02
, 

Emissao de odores, Emissao de fumaca (liberayao de agua e p6}, Transporte de 

carregamento pesado). 

No intuito de alcanc;ar plena transparencia do desempenho ambiental, duas 

medidas sao importantes para as empresas: a dissemina~o das tecnicas de 

contabilidade ambiental, de forma a obter homogeneidade na apresenta~o do relato 

de suas atividades, principalmente com rela~o ao seu desempenho ambiental; e a 

obtenc;ao de certiftca~o em gerenciamento e auditoria ambientais, no ambito da 

ISO 14000 de forma a permitir-lhes a convergencia metodol6gica e a padronizac;ao 

de indicadores de desempenho ambiental. 

A Auditoria Ambiental, ainda e urn assunto novo para as empresas, 

principalmente as pequenas e medias empresas. Na empresa analisada ainda nao 

possui urn departamento especiftco que cuide dos assuntos ambientais, 

terceirizando os serviyos para dar inicio a organiza~o e condiyaes de auditoria. 

Portanto, a de auditoria ambiental para a industria em questao s6 traria 

beneficios para a empresa e para o meio ambiente, ja que permitira aos 

administradores diagnosticar os fatores que contribuem para agredi-lo e implantar 

soluc;6es para os problemas encontrados. Oepois de concluida a auditoria ambiental, 

esta pode ser submetida a uma das normas internacionais de gestao ambiental da 
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serie ISO (Organiza~ao lnternacional para a Normaliza~o), mais especificamente a 

ISO 14001. As instituiyoas credenciadas estao aptas a emitir uma declar~ 

garantindo que uma empresa qualquer possui urn sistema de gestao ambiental que 

a habilita receber a certifica~o da referida norma. 
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APENDICE 

Este apendice nao contempJa a resoJu~o em sua integra, apenas parte 

desta, com men~o a atividade de extrayao, relacionados ao ar, e retratados neste 

trabalho. 

APENDICE A - RESOLU<;AO N° 054/06 Secretaria Estadual do Meio Ambiente -

SEMA 

0 Secretario de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, no usa das 

atribuiyoes que lhe sao conferidas pela Lei n° 10.066, de 27.07.92, Lei n° 11.352, de 

13.02.96, Lei n° 8.485, de 03.06.87, Decreta n° 2954, de 14.11.00 e Decreta n° 4514, 

de 23.07.01 e 6358 de 30.03.06. 

Artigo 1° Definir criterios para o Controle da Qualidade do Ar como urn dos 

instrumentos basicos da gestao ambiental para proteyao da saude e bern estar da 

popula~o e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permftir o 

desenvolvimento economico e social do Estado de forma ambientalmente segura, 

pelo estabelecimento de: 

I. padroes de emissao e criterios de atendimento para fontes industriais, comerciais 

e de serviyos; 

n. padroes de condicionamento; 

Ill. metodologias a serem utilizadas para determinayao de emissoes. 

com vistas a: 

I. melhoria na qualidade do ar; 

lt. nao comprometimento da qualidade do ar em areas consideradas nao 

degradadas. 

TITULO II 

DOS PADROES 
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Artigo 3° A utilizac;ao da atmosfera para o lanc;amento de qualquer tipo de materia 

ou energia somente podera ocorrer com a observancia: 

• I. dos limites e padroes de emissoes estabelecidos; 

• II. dos criterios para o condicionamento das fontes potenciais de poluic;ao 

atmosferica; 

• Ill. e das concentrac;oes de poluentes na area de influencia. 

CAPITULO I 

DOS PADROES DE CONDICIONAMENTO DE FONTES ESTACIONARIAS 

Artigo SO 0 lanc;amento de efluentes a atmosfera devera ser realizado atraves de 

dutos ou chamines. 

Paragrafo Primeiro - 0 lanc;amento de efluentes a atmosfera, atraves de dutos ou 

chamines, de fontes a serem instaladas a partir da publicac;ao desta Resoluc;ao deve 

ser realizado a uma altura minima de 10 metros acima do solo ou em altura superior 

definida por urn dos seguintes criterios que resulte na maior altura calculada: 

a) 3 metros acima da ediftcac;ao onde a fonte potencialmente poluidora sera 

instalada; 

b) Altura fisica da chamine calculada de acordo com formula Af=At-E; 

c) 5 metros acima da altura da residencia mais alta num raio de 300m ou num raio 

de 30 vezes a altura da chamine, calculada a partir do maior valor encontrado de 

acordo com os itens a e b, caso este raio seja maior. 

Artigo 9° As emiss6es atmosfericas devem ser lanc;adas para a atmosfera livre de 

forma a permitir uma boa dispersao, preferencialmente atraves de dutos ou 

chamines, e nao poderao resultar em concentrac;6es ambientais no entorno das 

instalac;oes superiores as vigentes como padrao de qualidade do ar. 

Paragrafo Primeiro - A verifteac;ao do atendimento aos padr6es primarios de 

qualidade do ar, quando aplicavel, deve ser feita em areas residenciais, urbanas ou 

outras onde a permanencia de pessoas nao e de carater esporadico. 

Paragrafo Segundo - 0 monitoramento da qualidade do ar, realizado atraves de 4 

campanhas de 7 dias corridos cada, no entorno de indUstrias, e urn instrumento para 

acompanhar a eficiencia do controle de fontes fugitivas. As suas medias anuais nao 
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sao consideradas representativas e suas medias diarias sujeitas a atender aos 

padroes primarios de quatidade do ar apenas quando a empresa for localizada numa 

area residencial, urbana ou outra onde a permanencia de pessoas nao e de carater 

esporadico. 

CAPITULO/I 

DOS PADRDES DE EMISSAO ATMOSFERICA PARA FONTES ESTACIONARIAS 

Artigo 16° Constituem Padroes de Emissao os limites maximos de emissao 

perrnissiveis de serem lanc;ados na atmosfera por fontes estacionarias 

potencialmente poluidoras. 

Paragrafo Onico - Os padroes de emissao se aplicam a fontes em regime de 

opera~o regular, nao sendo apticaveis a fontes acionadas exctusivamente em 

periodos emergenciais ou transit6rias somando menos do que 336 horas de 

operac;ao por ano. 

Artigo 17° Os padr6es de emissao para fontes estacionarias estao fixados por 

poluente ou por tipologia de fonte potencial de poluic;ao do ar, considerando-se o 

estado de conhecimento dos metodos de prevenc;ao, as tecnologias de controle de 

poluic;ao e a viabilidade economica de sua implementac;ao. 

SECAOII 

DOS PADRDES DE EMISSAO ATMOSFERICA POR TIPOLOGIA DE FONTES 

POTENCMLMENTEPOLWDORAS 

1. PADRDES DE EMISSAO ATMOSFERICA PARA PROCESSOS DE 

GERACAO DE CALOR OU ENERGIA 

Artigo 21 o Para as fontes estacionarias com a utitizayao dos processos de gerayao 

de calor ou energia tais como caldeiras ou fornos abaixo especificados, ficam 

estabelecidos os seguintes Padroes de Emissao: 
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IV. Gera~ao de calor ou energia utilizando derivados de madeira como 

combustivel: Condi<;ao referencial de Oxigenio: 

a) para processos onde ha contato dos gases da combustao com os produtos 

processados: 17% ou, quando comprovada a sua impossibilidade tecnica, outra 

concentrac;ao de Oxigenio que melhor caracteriza a condi<;ao de boa queima; 

b) para caldeiras e demais casos: 11 %. 

2. PADROES DE EMISSA.O ATMOSFERICA PARA ATIVIDADES 

ESPECiFICAS 

Artigo 22° Para as atividades especificas a seguir, ficam estabelecidos os Padroes 

de Emissao definidos na sequencia. 

X. Cal, Calcario e derivados primarios 

Artigo 40° Para a atividade de produ<;ao de cal e calcaria e seus derivados primarios 

ficam estabelecidos os seguintes criterios: 

a) Em funyao da localizayao pode ser exigida a pavimentac;ao das vias de acesso de 

propriedade ou uso exclusivo da empresa; 

b) lndependentemente da localizac;ao, as vias internas deverao ser pavimentadas ou 

molhadas em freqOencia e por urn sistema capaz de diminuir a gerac;ao e dispersao 

do p6; 

c) lmplantac;ao de sistema de exaustao com captac;ao do p6 gerado no processo 

moagem, conduzindo ao sistema de filtros de manga, equipado com a infra-estrutura 

necessaria para realizar a medi<;ao da concentrac;ao de material particulado nos 

seus dutos de saida; 

d) lmplantac;ao de sistema de controle de emissao de p6 em outras fontes de 

emissao, tais como, transportadoras, britadores, hidratadores, peneiramento; 

e) Em func;ao da localizac;ao podera ser exigida a implantac;ao de sistema adequado 

de exaustao, captac;ao e reten<;ao por filtrac;ao do p6 gerado nas etapas hidratac;ao, 

armazenagem, carregamento e expedi<;ao bern como em fases intermediarias de 
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transferencia, equipado com a infra-estrutura necessaria para realizar a mediyao da 

concentrayao de material particulado nos seus dutos de saida; 

f) lmplantayao de uma cortina vegetal no entorno da industria; 

g) Realizacao de monitoramento da concentrayao de Particulas Totais em 

Suspensao ou de Particulas lnalaveis na area de principal impacto da industria, em 

freqOencia trimestral, sendo cada periodo de monitoramento de 7 dias corridos; 

h) A hidratacao da cal virgem nao podera ser efetuada a ceu aberto ou em 

ambientes semiabertos que permitam a fuga de material particulado, sendo esta 

etapa da fabricayao da cal permitida apenas em hidratadores; 

i) 0 transporte rodoviario externo de calcario moido, cal virgem britada ou moida e 

cal hidratada, bern como seus derivados pulverulentos, deverao ser realizados de 

modo a evitar o derramamento da carga sobre a via, como estabelece o C6digo de 

Transito Brasileiro e normas do Conselho Nacional de Transito- CONTRAN; 

j) A partir de julho de 2008, nas plantas produtivas, o armazenamento intermediario, 

temporario ou definitivo de calcario moido, cal virgem britada ou moida e cal 

hidratada bern como seus derivados pulverulentos nao poderao ser realizadas a ceu 

aberto. 

Paragrafo Primeiro - Os sistemas de exaustao e captayao de p6 devem atender a 

uma taxa de emissao de 1,0 kg/h ou ao padrao de emissao de 250 mg/Nm3 de 

Material Particulado Total, monitorado em freqOencia anual, exceto para os 

hidratadores industriais que deverao atender ao padrao de emissao de 1.800 

mg/Nm3 de Material Particulado Total, monitorado em freqOencia semestral. 

Paragrafo Segundo- 0 artigo acima nao se aplica para a atividade de minerayao, 

bern como para a reduyao de granulometria para fins de produyao de brita e areia, 

quando realizadas junto as areas de minerayao. 

Paragrafo Terceiro - 0 artigo 21 nao se aplica para os fornos de barranco desde que 

estes nao sejam dotados de chamine. 

CAPITULO Ill 

DO AUTOMONITORAMENTO 
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Artigo 64° Os empreendimentos e atividades, publicos ou privados, que abriguem 

fontes efetiva ou potencialmente poluidoras do ar, deverao adotar o 

automonitoramento ambiental, atraves de a96es e mecanismos que evitem, 

minimizem, controlem e monitorem tais emissoes. 

Artigo 65° As atividades a seguir listadas e outras a criterio do lAP, de 

empreendimentos classificados como de porte grande e excepcional, ficam 

obrigadas a apresentar, ao Institute Ambiental do Parana, mesmo quando 

licenciadas por outro 6rgao ambiental, para sua aprova~o e acompanhamento, o 

Relat6rio de Automonitoramento de Emissoes Atmosfericas, baseado em urn 

Programa de Automonitoramento de Emissoes Atmosfericas. 

GRUPO DE ATIVIDADES ATIVIDADES ESPECIFICAS 

Cal e calcario 

Talco 

Caulim 

Pedras 

Granito 
Extra~o e beneficiamento 

Marmore 
de minerais 

Produ93o de cimento 

Produ~o de material ceramico 

Produ93o de amianto 

Produ93o de vidro 

Produ93o de telhas e tijolos 

Outros assemelhados 
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ANEXOS 

Questionario ambiental aplicado na empresa ABC, disponibilizado pela FGV, 

adaptado ao trabalho, com o intuito de delimitar os questionamentos, por abranger 

uma vasta gama de recursos nao aplicaveis em sua totalidade. 

Anexo A - Questionario: Dimensao Ambiental 

Aspecto Ambiental Critico: Recursos Naturais nao Renovaveis 

CRITER/0 1- POl,}TICA 

INDICADOR 1. CO~IIPRO~VUSS03 ABRAJ\~GENCIA E DiVULGACAO 

1. A companhia possui uma polltica ambiental cujas diretrizes sao refletidas nos processes de 
planejamento e gestae da companhia? 

A politica ambiental deve cont.emplai os seguintes requisites minimos: 

1. Estar documentada e formalmente aprovada pela alta direc;ao da empresa. 

2. Explicitar o compromisso da organizac;ao com o atendimento aos requisites legais aplicaveis as 
suas atividades, produtos e servigos. 

3. Explicitar o compromisso da organizagao com a prevengao da poluigao e da degradac;ao 
ambiental. 

4. Explicitar o compromisso da organizagao com a melhoria continua de seu desempenho 
ambiental. 

5. Explicitar o compromisso da organizac;ao com o uso sustentavel dos recursos naturais. 

6. Ser, permanente e sistematicamente, divulgada as partes interessadas (o que inclui a adogao 
de procedimentos e midias diferenciados e compaHveis com os diferentes publicos). 

7. Ser objeto de prograrnas orientados para o publico interne da companhia, com vistas a 
comunicagao, conscientizagao e monitoramento do comprometimento dos colaboradores. 

8. Ser elemento norteador dos processos de gestae da companhia, particu!armente da gestae 
arnbientaL 

Todas as agoes relacionadas a polftica ambiental devem estar presentes em todas as unidades da 
companhia, preferencialmente, como parte dos programas de desenvolvimento dos funcionarios e 

· colaboradores. 

Os mecanismos de monitoramento aceitos sao auditorias internas ou externas de sistemas de 
gestae ambiental e pesquisas organizacionais, desde que sejam peri6dicas e aplicadas a todas as 
unidades da companhia. 

Os efeitos da politica ambiental no planejamento e gestao da companhia devem ser objetivamente 
evidenciados, por exemp!o, nas metas, nos programas de gestae, nos procedimentos especfficos 
e seus resultados. Nao sao aceitas, portanto, interpretac;oes ou inferE'mcias a partir do texto da 
politica ambienta!. 
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A aval iagao da abrangE'mcia da po!itica ambienta! em relagao as etapas de consume e p6s
consumo dos produtos/servigos deve considerar os impactos ambientais associados a estas 
etapas e a capacidade da organizagao de contro!ar ou influenciar as praticas ambientais nestas 
etapas, nao se restringindo, portanto, aos casas em que a legislac;ao obriga a atuagao da 
companhia. 

a) Nao possui poHtica ambiental ou a poHtica ambiental nao atende aos requisitos 
mlnimos explicitados no protocolo 

b) Sim, possui polltica ambiental e mantem objetivos estrategicos relacionados aos 
compromissos assumidos nesta politica 

1.1. Se SIM para a PERGUNTA 1, quais mecanismos sao utilizados para verifica9ao do nlvel de 
conhecimento e comprometimento do publico interno em rela9ao a politica ambiental? 

a) Verifica9ao peri6dica, porem nao tern por base instrumento ou procedimento 
especlfico. 

b) Verifica9ao peri6dica baseada em instrumento especlfico interno sem avalia9ao de 
terceira parte (pesquisas organizacionais, auditorias de primeira parte). 

c) Verifica9ao peri6dica baseada em instrumento especffico avaliado por terceira parte 
(auditorias de terceira parte). 

d) Nao ha mecanismo peri6dico de verifica9ao. 

CRITERIO 11- GESTAO 

INDICADOR 2. RESPONSAB~L~DADE AJ\~BIEt~TAL 

2. lndique para quais nfveis hierarquicos da companhia ha atribui96es ambientais especfficas na 
descri9ao formal das fun9oes: 

A resposta a esta pergunta devera considerar apenas as fungoes que possuem atribuigoes 
documentadas e nas quais sejam especificamente mencionadas responsabilidades em relagao a 
gestao ambiental da companhia. 

Uma resposta afirmativa somente podera ser assinalada quando todas as fungoes de um 
determinado nfvel possuirem atribuic;6es ambientais na descrigao formal de fungoes. Caso nao 
exista uma descrigao formal de atribuig6es para a fungao a resposta devera ser "Nao". A 
alternativa "N/A" (nao se aplica) s6 podera ser assinalada nos cases em que o nive! hierarquico 
especificado ou equivalente nao existir na companhia. 
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NiVEL ~IERARQUICO. -Sim Nao 

a) Pres. Conselho de Adm. 

b) Vice-presidente 

c) Diretores 

d) Geremcias operacionais 

e) Coordenadores I encarregados 

f) Demais funcionarios 

3. 0 principal gestor ambiental da companhia responde diretamente a qual nfvel hierarquico? 

Considera-se como principal gestor ambiental da companhia aquele que responde pelo 
desempenho ambientat da organizagao junto a comunidade, 6rgaos ambientais e demais partes 
interessadas. No caso de companhias com varias unidades onde a responsabilidade pela gestao 
ambienta! e descentra!izada, deverao ser consideradas as seguintes alternativas para a resposta: 
(i) o nlvel hierarquico ao qual responde o coordenador do grupo de gestores ambientais, ou (ii) o 
nlve! hierarquico ao qual, predominantemente (em rnais de 90% dos casas), respondem os 
gestores ambientais. 

a) Presidencia 

b) Vice Presidencia 

c) Diretoria 

d) Gerencia operacional 

e) Outra 

INDICADOR 3. PlANEJA~VIENT() 

4. lndique qual a situa~ao da companhia em rela~ao as seguintes praticas de gestao ambientai : 

As praticas e instrumentos de gestao ambiental devem levar em conta a definigao de "avaliat;;:ao 
ambiental peri6dica" e "aspectos e impactos ambientais" baseadas nas definigoes presentes na 
serie ISO 14000 e compiladas na norma ABNT NB~ ISO 14050:2004. 

Deve considerar, pelo menos: (i) existencia de leis, normas ou outros requisites legais aplicaveis 
aos aspectos ou ao impacto; (ii) risco potencial a saude humana (riscos cronicos ou agudos) (iii) 
potencial degradagao de ecossistemas naturais; e o (iv) uso nao sustentavel de recursos naturais. 

As avaliag6es pertinentes devem considerar os aspectos ambientais de atividades, produtos e 
servigos em condig6es normais de operat;;:ao, em condigoes atipicas, porem nao emergenciais e 
em condig6es emergenciais. 
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r-Nivef de incO-rpora~Ao_________________ -------- --- ----- ----------
rNT-- i Pratica inexistente na companhia r-·------_j,___________________________________ ------------------- ---· -------- --·- --
1 N II J Projeto piloto: projeto inicial voltado a verifica~o da aplicabilidade de novos instrumentos e praticas 

~--~;---,~- Parcialmente implementada: pratica incOrporada a rotina da companhia, mas nao em todos OS 

I 
- i 

I processos, sites ou situac;oes pertinentes 
~-- . - - - - -- -- --
1 N IV '[ Pratica plenamente implementada: pratica incorporada a rotina da companhia 
'------------------ ---- -- --------· - .... ---------- -- ---- ----- - ---- -- ---- - -

I Situa.;ao da Companhia·-------.. ---·------

NIV 

I 
I 

~Nil l NIII 
1-·a-)_A_v_a_li_a_c;a--o_ d_o_d_e_s_e_m_p_e_n_h_o_a_m_b-ie_n_t_a_l d_e_ p_ro_c_e_s_so_s_,_p_r_od_u_t_o_s_e_s_e_rv_i_c;_o_s_a_o __ -1- l~~---o~-----1 

Iongo de seu ciclo de vida I • I 
---·----------------------------- -·----------·-------------------~-~---
b) lncorpora~o de requisitos ambientais na concepc;ao e (re)desenho de I '1 I 

processos, produtos e servic;os 
1 

I 

T
-~-----J.i----!--

c} ldentifica~o e avaliacao ambiental peri6dica de aspectos e impactos 1 I 
ambientais e registro dos aspectos ambientais significativos I 

--------------------------------------------------------------4-' ---~---+-----~ 
d) Estabelecimento de procedimentos de controle operacional para as atividades, 1

1 

I I I 
1
---·- produtos e servic;os geradores de aspectos am-~i-e-ntais significativos 1 ll --- -- ·---!-~,--r,· _ _11 __ _1!-·i 
e) ldentificac;ao e avalia~o de aspectos e impactos ambientais nos processos de 

encerramento de unidades, atividades ou processos 
1 

I _1_ I 

ldentificac;ao e descric;ao das praticas assinaladas com "nfvel de incorporac;ao" igual ou superior a 
II e, para as alternativas (b) e (c), o documento deve canter a indicac;ao do percentual dos 
processos e sites onde tais praticas foram implementadas. 

5. Assinale as situa<;oes para as quais os processos de gestae da companhia incorporam o uso 
sustentavel dos recursos naturais nao renovaveis como requisito prioritario? 

a) Nas diretrizes e objetivos estrategicos da companhia 

b) Em investimentos em pesquisas voltadas ao uso sustentavel de recursos natura is 
renovaveis 

c) Na inova<;ao tecnol6gica voltada ao uso sustentavel de recursos naturais 
renovaveis 

d) Em programas destinados especificamente ao uso sustentavel de recursos naturais 

e) Em metas e indicadores de desempenho relacionados ao uso sustentavel dos 
recursos naturais 

f) Outras. Quais? 

Evid€;ncia documental da(s) alternativa(s) assinalada(s). Por exernplo: documento com as 
diretrizes e objetivos estrategicos da companhia ; relac;ao dos valores investidos em pesquisa e 
descric;ao dos projetos de pesquisa correlatos; apresentac;ao e descric;ao dos programas 
especfficos; documento com metas e indicadores correlatos. 
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INDICADOR 4. GERENCIAJVIENTO E MON!TORAI\,~ENTO 

6. lndique o percentual dos processes e atividades da companhia (PPA), considerados potencial ou 
efetivamente geradores de impactos ambientais significativos, que e orientado por 
procedimentos operacionais especificos: 

Deve considerar, peio menos: (i) existencia de leis, normas ou outros requisitos legais aplicaveis 
aos aspectos ou ao irnpacto; (ii) risco potencial a saude humana (riscos cr6nicos ou agudos) (iii) 

potencial degradac;ao de ecossistemas naturais; (iv) uso nao sustentave! de recursos naturais e (v) 
emissao de gases responsaveis pelo aquecimento global. 

a) PPA <50% 

b) 50% s PPA < 75% 

c) 75% s PPA < 85% 

d) 85% s PPA < 100% 

e) PPA = 100% 

7. A companhia investe no aumento da eficiemcia na obtenc;ao e/ou processamento de recursos 
naturais nao renovaveis? 

Devem ser considerados programas vo!tados a reduc;ao de perdas em processos de extrac;ao, 
beneficiamento, transporte e processamento; programas de desenvolvimento e inovac;ao 

. tecnol6gica na substitui~o de recursos naturais nao renovaveis por renovaveis, programas 
vo!tados ao fechamento de ciclos (closed loop) e aumento da eficiEmcia energetica. 

a) Nao 

b) Sim, por meio de program as voltados a reduc;ao de perdas sem m udanc;a de 
regime tecnol6gico 

c) Sim, por meio de programas de investimento no desenvolvimento de novas 
tecnologias relacionadas 

d) Nao se aplica 

Documento com a descric;ao dos programas ou iniciativas que justificaram a(s) alternativa(s) 
assinalada(s). 

INDICADOR 5. C~OMUNiCACAC) COM PARTES ~NTERESSADAS 

8. lndique a situac;ao da companhia em relac;ao a disponibilidade de canais e procedimentos para 
recebimento de demandas de partes interessadas em relac;ao ao meio ambiente: 

Para responder a questao, a companhia deve considerar a existencia de um canal dedicado ao 
atendimento de questoes de meio ambiente que recebe, de forma exclusiva, as demandas 
ambientais. Pode ser considerado tambem um canal de atendimento nao exclusive, desde que 
este fornega informa<;;ao clara e acesslvel de que se trata do meio (te!efone, e-mail, website ... ) 
clestinado ao recebimento de demandas ambientais_ 



a) Nao possui canal e/ou procedimento formalizado para o recebimento, registro e 
resposta a potenciais demandas de partes interessadas. 
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b) Possui procedimento formalizado para recebimento, registro e resposta a potenciais 
demandas de partes interessadas com rela9ao ao meio ambiente e comunica9ao e 
feita por meio de canal generico. 

c) Possui procedimento formalizado para recebimento, registro e resposta a potenciais 
demandas de partes interessadas com rela9ao ao meio ambiente e comunica9ao e 
feita por meio de canal dedicado. 

Documento oficial da cornpanhia que contenha a identificagao do canal de comunicagao e o 
processo de gerenciamento das demandas referentes ao meio ambiente, e relat6rio com 
demandas, percentual de atendimento e prazo para a resposta. 

8:1 Se SIM para as alternativas (b) ou (c) da PERGUNTA 8, indique a situa9ao da companhia em 
rela9ao a efetividade na resposta as demandas de partes interessadas em rela9ao ao 
meio ambiente: 

0 a) Nao recebeu demanda de parte interessada nos ultimos doze meses. 

0 b) Recebeu demandas e atendeu em urn prazo menor ou igual a 15 dias 25% ou 
menos das demandas recebidas. 

0 c) Recebeu demandas e atendeu em urn prazo menor ou igual a 15 dias menos 50% 
ou menos das demandas recebidas. 

0 d) Recebeu demandas e atendeu em urn prazo menor ou igual a 15 dias menos 75% 
ou menos das demandas recebidas. 

0 e) Recebeu demandas e atendeu em urn prazo menor ou igual a 15 dias mais do que 
75% das demandas recebidas. 

9. Qual a poHtica de comunica9ao do desempenho ambiental adotado pela companhia? 

Esta questao avalia a politica da companhia em rela<;ao a comunica<;§o do desempenho ambiental 
e o nfve! de publicidade conferido a informagao. Uma resposta afirmativa s6 devera ser assinalada 
quando NAO houver qualquer tipo de restrigao a esta informagao. Uma resposta negativa 
significara, portanto, que a companhia tem como poHtica NAO divulgar informag6es sabre 
determinado aspecto ambiental ou 0 FAZ COM RESTRICOES de abrangencia ou forma dos 
dados e informa<;6es. 

A coluna N/A (Nao se Ap!ica) s6 devera ser assina!ada caso o aspecto identificado nao esteja 
presente em nenhuma das unidades da companhia. 

Com rela<;ao ao nivel de publicidade, o objetivo central da questao e identificar sea comunicagao 
se da por iniciativa da companhia e tem uma abrang€mcia irrestrita ou se, ao contrario, se da 
apenas nos casos em que a companhia e demandada neste sentido. Nos casos de demanda, a 
informagao e direcionada especificamente para a parte interessada que gerou 0 questionamento. 
Nao sao consideradas nesta questao as informa96es prestadas aos 6rgaos ambientais, poder 

. judiciario ou qualquer outra c:ondi<;ao em que isto ocorra por forga de lei. 

Na alternativa (c) da tabela a ser preenchida (consumo ou uso de agua). trata-se de urn recurso 
natural renovavel, entretanto, optou-se por destacar seu uso ou consumo. Neste item devern ser 
considerados os usos consuntivo e nao consuntivo de agua. 
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Politica de comunicacao 

(A) A companhia nao divulga informa¢es relacionadas ao aspecto 
-----~-------------------------------------------------~ 

(B) A companhia s6 informa mediante demanda de parte interessada 

!{c) ! A companhia divulga informa¢es por meio de relat6rios e website, mas nao atende demandas I 

I
'~Qecificas de Qartes interessadas I 

(D) I A companhia divulga informa¢es por meio de relat6rios, website e atende demandas especlficas_d_e __ ·1 
1 artes i nteressadas 

I N/A I 0 aspecto identificado nao esta presente na companhia . ~ 

~;;;;-;-:~-{\ t,.~: ~ .. ~ :{~-~-~--~----~,~1 - ~ I • ' ;;:~" t < ~ 1 ~ • ~~~"'~1T.-..---;"'-...-~-"J 

·INDtCADOR ~.:· ·" /.A$PEGTO . ·, t .· . .' _, ~ ~ -~ . - _ -: ' : ..• · ~~--·,,"<~ (A) t:'(B) . f(G)· 'f(D) N/A ~·: 
J '"\\ ~'t ! 'It: t•Nt\\ ·:~,"}, J '•1, f~ '._j I~ ~ 5.~' -~ ... ,~ \it c,_ ":· ,.t:' --'r- -',."; ... ,~.~ 1 f ~ ~ ~ f ' f /"\ 
-------~-~1--·-~· -'"-'---~----------~-----~-~-+- ~r~~---~~·--~ 

a) Consumo ou uso de recursos naturais renovaveis j 1 ttl I 
-------------------- _j_ I --

1 

I b) Consumo ou uso de recursos naturals niio renovaveis 
1 

I L- I 
1 

I

I 
1 
_ __ nsumo ou uso de agua I +D~--. I 
I d) Consumo de energia I 1 I I l 

II Desempenho I e) EmissOes de ruido -------· II II ·-+-+-
Operacional I I 

I f) Emiss6es atmostericas significativas r-,-T--+-1 -+=--+-, ----1 

l'i

ll. ~g) R~~idos _ _ _ 
1 

~ _ 

1 h) Efluentes liquidos I I I I 1 . 

I i) Riscos ambientais I acidentes I llj~ 
~~- TD~ualidade ambiental do entorno -~ -~ _TI-~ -l 

F
Ambie- ntal 1 I ---1 

j k) lmp~cto na di~p~nibilid~de de lo~go_ prazo de recursos I 1 11
1 

·-----·I naturals renovavms e nao renovave1s ! ~ 
II) Licenc;as e autoriza9oes ambientais i I -~- ----

1 Desempenho da I m) Processos administrati~os . _1_1 _l __ j _L_I 
i Gestio j n) Processos judiciais ·--- ~j__J_I I J L I o) lnvestimentos ambientais L I J _l__ I i 

INDICADOR 6. COMPRO~VnSSO GLOBAL: MUDANCAS ClU\r,A.TIC.AS 
E BIOD~VERSUJAOE 

10. A companhia participa de iniciativas publicas ou privadas que ten ham par objetivo a execu9ao de 
boas praticas de gestao de emissoes de GEE? 

Entende-se que a participagao em iniciativas publicas ou privadas que tenham como objetivo a 
gestae de emissoes deve resu!tar em um plano de gestao de emissoes de gases de efeito estufa 
(GEE) para a organizagao. A participagao nas iniciativas por si s6 nao representa uma boa pratica 
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de gestao de emiss6es de gases de efeito estufa (GEE) e, assim sendo, a resposta positiva a 
questao deve expressar clara compromisso da companhia com a gestao de emiss6es e estar 
acompanhada de informat.;;6es relativas ao programa elaborado pel a Oiganizat.;;ao. 

Sim 

Nao 

11. A companhia elaborou inventario de emissoes de GEE por tipo de gas e o mantem atualizado? 

b) Metana (CH4) 

c) Oxido Nitroso (N20) 

d) Hidrofluorcarbonetos (HFCs) 

e) Perfluorcarbonetos (PFCs) 

f) Hexafluoreto de Enxofre (SF6) 

·12. A companhia elaborou inventario de emissoes de GEE par escopo e o mantem atualizado? 

Nessa questao devem ser considerados, obrigatoriamente, os gases de efeito estufa controlados 
pelo Protoco!o de Kyoto, a saber: Di6xido de Carbona (C02) , fv1etano (CH4), 6xido Nitroso (N20), 
Hidrofiuorcarbonetos (HFCs), Perfluorcarbonetos (PFCs) e Hexafluoreto de Enxofre (SF5). 

~~~ Nao elaborou inventario I 
[ n I Elaborou lnventario ~ 

ri
l l II J Elaborou lnventario baseado em metoda au parametro I 

internacional (Ex: GHG Protocol, ISO 14.064, entre outros) _J 

IV I Elaborou lnventario baseado em metoda au parametro I 
internacional (Ex: GHG Protocol, ISO 14.064, entre outros) e J 

!...__ _ ____,! verificado por terce ira pc_a_rt_e _______________ _ 

a) Emissoes diretas 

b) Emissoes indiretas relativas a compra 
e/ou consumo de energia (eletricidade, 

, calor au vapor) 

I c) EmissOes indiretas da cadeia de L 
j suprimentos e/ou fornecedores ·----'----'---_j_--' 

'13. A companhia divulga o inventario de emissoes de gases de efeito estufa? 



n a) Sim, em relat6rio especlfico sabre emissoes de GEE 

i -1 b) Sim, em relat6rio nao especlfico (relat6rio de sustentabilidade, administrac;ao, 
informativos, entre outros) 

[l c) Sim, em registro publico de emissoes (Ex: Programa Brasileiro GHG Protocol, 
COP) 

r-1 d) Nao divulga ou nao elabora inventario 
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14. A companhia possui metas de reduc;ao de emissoes de GEE formalmente estabelecidas definidas 
com base em urn inventario de emissoes? 

'] a) Sim, para emissoes diretas (Escopo 1) 

ll b) Sim, para emissoes indiretas relativas a compra e/ou consumo de energia 
( eletricidade, calor ou vapor) (Escopo 2) 

ll c) Sim, para emissoes indiretas da cadeia de suprimento (Escopo 3) 

f l d) Nao 

15. A companhia ap6ia a conservac;ao e o uso racional dos recursos da biodiversidade conforme 
preconiza a Conven~ao das Na~oes Unidas sobre Biodiversidade? 

Sim 

Nao 

15.1 Se SIM para a PERGUNTA ·ts, qual a situac;ao da companhia: 
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~~J~A.CAO DA COMP~NHIA l Si~: NA~ 
1.·.···· . . . . . . l i 

l_C_o_n~·-e-· rv_a_~_a,:_o_---"·•,-a-) _N_o_u_'lt-im"--o""-a-n~o-re_c_u:....p-e-ro_u:o......;_ar..::..e_a_s...:..d_e_g~ra_d_a_d_a_s ,:_e_m_A_P_P-(s_}_o_u_R_e_s_e_rv_a_;_L_eg_a_l_+; __ !,_~ ----'---1~ 
Ambiental em 
Propriedades I b) Nos ultimos 3 anos, desenvolveu, manteve e monitorou projetos pr6prios 
Pr6prias I de recuperac;ao e protec;ao ambiental de magnitude significativa para a I 

Conserva~ao 

I 

Ambiental em 
Propriedades de 
Terceiros 

Unidadesde 
Conserva~o 

Publicas ou 
privadas 

I Pagamentos por 
Servi~os 

Ecossistemicos 

manutenc;ao e conservac;ao de especies nativas de fauna e flora 
--

para organizac;oes nao-governamentais ou 
1 
c) No ultimo ano doou recursos 
governamentais para fins de co nservac;ao ambiental em terras alheias 

d) No ultimo ano executou proj etos de conservac;ao ambiental em terras 
alheias 

I 

I 
e) No ultimo ano apoiou, volun 
materiais ou tecnol6gicos, ac;oe 

tariamente, por meio de recursos financeiros, 
s governamentais de conservac;ao ambiental 
, blicas ou privadas I em unidades de conservac;ao pu 

I 
unidades ou organizac;oes nao-

I 
f) Remunerou populac;oes, com 
governamentais que desenvolve 

1 fins de produ«;ao e manutenc;ao 
I biodiversidade, ou absorc;ao de 

m projetos de conservac;ao ambiental, com 
de recursos hldricos, protet;ao da 
carbone por reflorestamento permanents 

para fundos que ap6iam projetos de g) No ultimo ano doou recursos 
conservac;ao de recursos natura is _l 

I 

Documento com a descrigao dos programas ou iniciativas que justifiquem a(s) alternativa(s) 
assinalada(s). 

CR/TER/0 Ill- DESEMPENI10 

INDICADOR 7. CONSUf\~0 DE RECURSOS AMB~ENTAIS = ~NPUTS 

'i 6. Qual a referencia minima de desempenho ambiental da companhia? 

Entende-se por referencia mfnima o menor nfvel de exigencia formalmente estabelecido pela 
companhia e va.lido para todas as suas unidades. Pressupoe-se, portanto, que existam objetivos e 
metas estabelecidas em todas as unidades e mecanismos de monitoramento e verificagao 
compatfveis. 

a) Nao ha referencia minima formalmente estabelecida para o desempenho 
ambiental da companhia 

b) Conformidade legal 

c) Superior a conformidade legal quando associado a reduc;ao de custos ou gerac;ao 
de receitas. 

d) Superior a conformidade legale melhoria continua sempre que houver risco 
ambiental ou a saude humana (independentemente de previsao legal) 

e) Superior a conformidade legal, melhoria continua baseada em abordagens 
preventivas com vistas ao uso ou consume sustentavel dos recursos naturais nao 
renovaveis 

I 
I 
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11. Qual a referencia minima para o desempenho da companhia em saude e seguranya no trabalho? 

a) Nao ha referencia minima estabelecida 

b) Conformidade legal 

c) Conformidade legal+ foco na meltioria continua 

d) Anterior+ melhoria de qualidade de vida des empregados 

18. Selecione cada opyao case a ayao indicada seja uma pratica da companhia: 

Agua 

Energia eletrica 

Combustiveis 
fosseis 

A opgao pelas agoes deve considerar especificamente o uso dos recursos. Por exemplo, a selegao 
· da opgao "metas de redugao para o uso de combustfveis f6sseis no transporte", implica que a 
companhia tenha metas especificas para este uso. Nao serao aceitas metas genericas para 
quaiquer recurso que nao contemplem especificamente o uso indicado. 

Para a alternativa "Uso de combustiveis f6sseis no processo administrative" devem ser 
consideradas atividades como a utiliza9ao de gerador para fornecer energia para as unidades 
adm!nistrativas, transporte de materiais para processo administrative e transporte de funcionarios. 

A altemativa "Uso de combustfveis f6sseis no transporte" refere-se a logfstica e frota da empresa. 

. Monitorainento com 
indicadores · 
especificos 

Meta de 
·· redu~ao 

Programa · 
estruturado · 

Nenhuma 
a~ao 

INDICADOR 8. ENUSSOES E RESiDUOS 

19. Assinale a alternativa que caracteriza a condiyao dos efluentes Hquidos gerados pela 
companhia: 



' tTU~CAO OA COMPANHI.A 

a) Nao gera 

b) Gera e pode garantir a manutenc;ao da carga poluidora no periodo 

c) Gera e pode garantir que os niveis da carga poluidora estao abaixo dos 
padroes exigidos pela legislac;8o vigente 

d) Gera, mas nao pode garantir que o lan~mento se da em conformidade 
com a legislac;ao aplicavel 

e) Gera e pode garantir que o lan~mento se da em conformidade com a 
legislac;ao e normas aplicaveis 

Efluente de 
processo 

20. Assinale a alternativa que caracteriza a condic;ao das emissoes atmosfericas da companhia: 

a) Nao se aplica 
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b) Nao monitora suas emissoes ou monitora, mas nao pode garantir que as mesmas 
estao em conformidade com a legislac;ao, normas e requisites aplicaveis 

c) Monitora suas emissoes e pode garantir e comprovar que as mesmas estao em 
conformidade com a legislac;ao, normas e requisites aplicaveis 

21. Assinale a alternativa que indica a pratica da companhia com relac;ao a gerac;ao e destinac;ao de 
residuos s61idos: 

Para responder as questoes reiacionadas aos residues s61idos deverao ser considerados as 
definigoes, criterios e metodos de classificagao de resfduos previstos na norma NBR 10004:2004, 
publicada em 31/05/2004 e valida a partir de 30/11/2004. 
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~A«;AODA COMPA~~~~ 
I a) lnventario 

ctasse 1 ~-Classe IIA~asse liB . j 
- · ---~ 

: j L_ ___ _ 
I b) Metas anuais de redugao da geragao 
I 
I c) Metas de reuso ou reciclagem 

t-
1 d) Monitoramento com indicadores especificos 

~) Garantia de conformidade legal dos processos de 
manipulagao, armazenagem, tratamento e destinac;ao. 

Enhumaa~o 

INDICADOR 9. EM~SSOES E RESiDUOS CRiTICOS 

22. lndique qual a situa980 da companhia com rela98o as substancias abaixo (utilizadas, geradas ou 
produzidas): 

. A produc;ao de substancias ou elementos inclui a produc;:ao direta (quando o processo produtivo se 
, destina a produ<;ao de tais substancias ou quando o produto contem o elemento na sua 
formulac;ao) e a produc;ao indireta (quando a gera~.ao do poluente se caracteriza como uma 
externalidade do processo produtivo ou do servi<;o). 

Poiuente Organico Persistente (POP) 

a) N8o desenvolve a98o especffica 

b) F az inventario e monitora 

c) Faz inventario, monitora e possui metas anuais de redu98o para todas as formas de 
utiliza98o ou produ98o 

d) N8o utiliza nem produz 

Metais Pesados 

a) N8o desenvolve a98o especffica 

b) Faz inventario e monitora 

c) Faz inventario, monitora e possui metas anuais de redu98o para todas as formas de 
gera980 

d) N8o gera emissoes ou resfduos com metais pesados 

Substancias destruidoras da camada de ozonio (SDO) 

a) N8o desenvolve a980 especffica 

b) Faz inventario e monitora 

c) Faz inventario, monitora e possui metas anuais de redu98o para todas as formas de 
uso ou produ98o 
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d) Nao utiliza nem produz 

Outras substancias perigosas 

a) Nao desenvolve a9ao especffica 

b) Faz inventario e monitora 

c) Faz inventario, monitora e possui metas anuais de redu9ao para todas as formas de 
uso ou produ9ao 

d) Nao utiliza nem produz 

INDICADOR 10. SEGURO AMBIENTA,l 

23. A companhia possui seguro para degrada9ao ambiental decorrente de acidentes em suas 
opera96es? 

A alternativa "N2!0 se Aplica" s6 podera ser assinalada quando nao existir no mercado ap6lice de 
seguro que permita a cobertura de aspecto ambienta! significative da companhia. 

a) Sim, com cobertura amp~a para poh.1i~ao subita e gradual 

b) Sim, com cobertura parcial para polui~ao subita 

c) Nao contrata o seguro 

d) Nao se aplica 

Apresentagao da ap6lice do seguro. No caso da companhia assinalar a alternativa (b) , cobertura 
parcial para poluigao subita, devera ser submetida a ap61ice de seguro com a indicagao das 
clausulas ambientais. 

CR/TER/0 IV- CUMPRIMENTO LEGAL 

INDICADOR 11. ARE;\ DE PRESE~~VACAO PERMANENTE 

24. A companhia possui area de preserva«;ao permanente (APP) em suas propriedades, ou em 
propriedades de terceiros por ela utilizadas (aluguel, arrendamento, cessao de direito de 
uso e etc)? 

Sim 

Nao 

INDICADOR 12. REQU~S~TOS AD~UNISTRATiVOS 

25. ldentifique abaixo a situa9ao da companhia em rela9ao as reservas legais pr6prias, ou em 
propriedades de terceiros por ela utilizadas, (aluguel, arrendamento, cessao de direito de 
uso ou outra forma de acordo que permita a empresa controlar o usa e a ocupa9ao do 
solo da propriedade): 
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0 a) Nenhuma propriedade esta sujeita a exigencia de reserva legal do C6digo 
Florestal 

0 b) Em bora tenha propriedades ou utilize propriedades de terceiros que se enquadrem 
neste requisite do C6digo Florestal, a companhia nao possui reserva legal averbada 

0 c) Embora tenha propriedades ou utilize propriedades de terceiros que se enquadrem 
neste requisite do C6digo Florestal, a companhia possui apenas parte das reservas 
legais averbadas 

0 d) Todas as propriedades da companhia, ou por ela utilizadas, desde que pertinente 
do ponto de vista legal possuem reservas legais averbadas e devidamente 
conservadas 

26. Qual a situa9ao da companhia em rela9ao a eventuais passivos ambientais? 

0 a) Nao possui procedimento sistematico de avalia9ao e monitoramento de passives 
ambientais 

0 b) Avalia e monitora sistematicamente potenciais passives ambientais e pode garantir 
que nao possui passive ambiental 

0 c) Possui passives ambientais identificados, mas nao provisionou recursos para o seu 
saneamento 

0 d) Possui passives ambientais identificados, provisionou recursos para o seu 
saneamento e divulga a existencia dos passivos nos relat6rios pertinentes 
(Delibera98o CVM 594/2009) 

0 e) Possui passives ambientais, provisionou recursos para seu saneamento, divulga a 
existencia dos passives nos relat6rios pertinentes (Delibera98o CVM 594/2009) e tern 
como meta o saneamento integral dos passives em prazo inferior a 1 0 anos 

0 f) Possui passives ambientais, provisionou recursos para seu saneamento, divulga a 
existencia dos passives nos relat6rios pertinentes (Delibera9ao CVM 594/2009) e tern 
como meta o saneamento integral dos passives em prazo inferior a 5 a nos 

0 g) Possui passives ambientais, provisionou recursos para seu saneamento, divulga a 
existencia dos passives nos relat6rios pertinentes (Delibera9ao CVM 594/2009) e tern 
como meta o saneamento integral dos passives em prazo inferior a 3 anos 

21. Assinale o percentual de instala96es para as quais a companhia adota procedimento de 
monitoramento de conformidade legal, possui licen9as e autoriza96es ambientais 
necessarias e pode garantir que todas as exigencias socioambientais associadas as 
licen9as foram cumpridas: 

As situag6es de regu!arizar;ao de licenc;as ambientais poderao ser consideradas como : 
. equivalentes a condigao de conformidade legal desde que atendidas, cumu!ativamente, as 
seguintes condi<;6es: 

i) 0 empreendimento, lnsta!ac;ao ou atividade tenha sido imp!antado e tenha entrada em operagao 
antes da exigencia legal, em nfve! federal, estadua! ou municipal, de !icenciamento ambiental para 
o caso; 

2) A companhia comprove, por meio de documentagao especffica que, a partir da configuragao da 
exig€mcia de licenciamento ambiental para o empreendimento, instaiagao ou atividade, tenila -
tempestivamente- formalizado junto ao 6rgao ambiental competente a solicitagao de licenc;a de 
operagao (ou equiva!ente a epoca); 



90 

3) A companhia comprove ter atendido todas as exig€mcias formuiadas pelo 6rgao ambiental para 
a regularizac;ao, incluindo estudos ambientais, documentos tecnicos, certidoes, autorizac;6es e 
atestados, dentro dos prazos estabelecidos pelos 6rgaos ambientais competentes; 

4) A companhia comprove que a nao emissao da licenc;a de operac;ao ou do documento que 
determine a regularidade do empreendimento, seja decorrencia - exdusivamente - de 
impossibilidade tecnica, operacional ou nao definic;ao de procedimentos especfficos por parte do 
6rgao ambiental competente. 

Os casas que atenderem simultaneamente todos os requisites supramencionados deverao ser 
claramente identificados na relac;ao de documentos comprobat6rios a ser fornecida para essa 
questao. 

a) Nao possui procedimento sistematico de monitoramente da conformidade legal 

b) Me nos de 25% das suas instalac;oes 

c) Mais de 25% de suas instalac;oes 

d) Mais de 50% de suas instalac;oes 

e) Mais de 75% de suas instalac;oes 

f) Em todas suas instalac;oes 

INDICADOR 13. PROCEDUV1ENTOS ADMINISTRATIVOS 

28. Nos ultimos 3 anos, a companhia recebeu alguma sanc;ao administrativa de natureza ambiental? 

Sim 

Nao 

INDICADOR 14. PROCEDU\IlENTOS JUD~C~I'a~S 

29. Nos ultimos 3 anos, a companhia sofreu ac;ao judicial ambiental cfvel? 

Sim 

Nao 

30. Nos ultimos 3 a nos, a companhia sofreu ac;ao judicial ambiental criminal? 

Sim 

Nao 

30:1. Se SIM para a PERGUNTA 30, a companhia foi condenada na ac;ao ambiental criminal? 

Sim 

Nao 



91 

CR/TER/0 V- TRANSPAREJVCIA 

IND/CADOR 15. RELATOR/OS 

31. No ultimo ano, a companhia publicou Relat6rio de Sustentabilidade? 

Responder considerando as definic;6es para os diferentes tipos de relat6rio apresentadas no Glossario, e 
atentando para o fato de que publicac;oes limitadas a apresentac;ao de projetos sociais ou ambientais 
prornovidos pela companhia nao sao suficientes para cobrir o exigido nesta pergunta. Da mesma forma, a 
simples publicac;ao de dados contabeis tambem e insuficiente. Este relat6rio deve necessariamente 
apresentar um equilibria entre o desempenho nos aspectos ambiental, econ6mico e social. 

0 Sim 

0 Nao 

3'L1. Se SIM para a PERGUNTA 31 , este relat6rio e parte integrante do principal relat6rio 
corporative (Relat6rio Anual)? 

0 Sim, compondo urn documento unico 

0 Sim, em documentos separados, mas publicados/divulgados simultaneamente 

0 Nao 

3'L2. Se SIM para a PERGUNTA 31 , este relat6rio e elaborado seguindo padroes internacionalmente 
aceitos? 

0 Sim ( diretrizes da GRI) 

0 Sim ( outro padrao) 

0 Nao 

3·L3. Se SIM para a PERGUNTA 31 , neste relat6rio e possfvel encontrar: 

Atentar aos termos do Glossario. Para assinalar a alternativa (d) (externalidades negativas) e 
necessaria que a companhia identifique clara e objetivamente os onus mais significativos que seus 
produtos e/ou servic;os geram para a sociedade e/ou o meio ambiente e de que maneira ela lida 
com esta questao. 

0 a) Apresentayao de todas as organizayoes sujeitas ao controle ou a influencia 
significativa da companhia (controladas, coligadas, subsidiarias, joint ventures e 
etc.) 

0 b) Temas e desafios, atuais e futuros, relacionados a sustentabilidade do setor em 
que atua, especialmente aqueles apontados por terce ira parte (parceiros, 
governo, concorrencia, etc.) 

0 c) Demonstrayao de conformidade com as normas, leis, acordos internacionais, 
mandatories ou voluntaries com importancia estrategica para a companhia e suas 
partes interessadas 



D d) Externalidades negativas provocadas a sociedade e ao meio ambiente 
decorrentes do uso do seu produto, servi~o ou atividade (considerando-se o 
principia da materialidade) 
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D e) Todas as informa~oes requeridas no modelo de Balan~o Social recomendado pelo 
I BASE 

D f) Parecer de auditoria independente sabre a verifica<;ao de todo seu conteudo (nao 
apenas das Demonstra~oes Contabeis, Financeiras, Balan~o Patrimonial, etc.) 

D g) Todas as informa~oes da norma NBC-T-15 

D h) Nenhuma das anteriores 

31.4. Se SIM para a PERGUNTA 31 , assinale na tabela abaixo caso este relat6rio contenha as 
informa~oes sabre as metas assumidas e sua presta~ao de contas: 

Esta pergunta nao se refere a objetivos genericos, mas ao estabelecimento de metas mensuraveis 
e com previsao prazos para sua realiza<;ao. "Prestagao de contas" refere-se ao fornecimento claro 
e direto de informag6es que permitam ao leitor verificar as metas assumidas previamente pela 
companhia para o perfodo relatado e em que medida elas foram cumpridas, e no caso do nao 
cumprimento apresentar justificativa. 

a) Ambiental 

b) Social 

c) Economico 

Assume 
metas 

Presta 
conta 

N/A 

lndicar precisamente a localizagao de cada informa<;ao referente aos itens assinalados. Devem ser 
indicadas as paginas do relat6rio atual que evidenciem a presta<;ao de contas sobre as metas e as 
paginas do relat6rio anterior onde se encontram as metas assumidas anteriormente. lnformagoes 
que nao sejam objetivamente indicadas serao consideradas como nao disponlveis. 

31.5. Se SIM para a PERGUNTA. 31 , assinale as alternativas que caracterizam o processo de 
engajamento realizado pela companhia para a elabora~ao do Relat6rio de 
Sustentabilidade: 

D a) Foi constituldo especificamente para a defini~ao da estruturas e conteudo do 
relat6rio 

D b) ldentifica as partes interessadas, utilizando uma metodologia de engajamento 
internacionalmente aceita e prioriza, de modo sistematico, as questoes relevantes 
que impactam ou influenciam as decisoes das partes interessadas (materialidade) 

D c) Esta descrito e explicado no relat6rio 

D d) lnclui consultas com participa~ao livre das partes interessadas 

D e) Recebeu demandas de partes interessadas e respondeu a todas, atendendo-as ou 
justificando o seu nao atendimento 



D f) Nenhuma das anteriores 

31.6. Se SIM para a PERGUNTA 31 , o relat6rio foi: 

D a) lntegralmente disponibilizado em mais de urn idioma, alem do portugues 

D b) Divulgado em versao adaptada especificamente a partes interessadas que tern 
necessidades especfficas de acessibilidade 
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D c) Divulgado em versoes adicionais, que visem sua compreensao e estimulem sua 
leitura pelas diferentes partes interessadas, considerando suas peculiaridades e 
interesses especfficos 

D d) Nenhuma das anteriores 

31.7. Se SIM para a PERGUNTA 3'1 , existe envolvimento direto dos administradores da companhia 
na definir;ao do Relat6rio de Sustentabilidade? 

D Sim 

D Nao 




