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RESUMO

Devido a falta de dados sobre as questões ambientais tão necessários para balizar ações
estratégicas efetivas que priorizem e até levem à formulação de políticas públicas pautadas
nas necessidades de atendimento ao desenvolvimento sustentável das pequenas e médias
indústrias do semi-árido sergipano. É que pesquisamos empresas de atividades industriais
distintas, de forma a obter uma maior abrangência e, por conseguinte, uma melhor
compreensão e familiarização acerca de como a variável ecológica tem afetado essas
indústrias. Para tanto, buscamos subsídios em aportes teóricos que pudessem embasar uma
revisão bibliográfica sobre o tema e aliamos a isto uma pesquisa diagnóstico da situação da
gestão ambiental nas pequenas e médias indústrias do município de Lagarto/SE e todas as
médias indústrias do município de Itaporanga D’Ajuda/SE. Assim, abordaram-se questões
referentes a: aspectos ambientais bem como os impactos potencialmente significativos e
medidas adotadas; fatores externos/internos que pressionam por práticas e procedimentos
de gestão ambiental. E como resultado verificamos que a preocupação com o meio
ambiente é incipiente e pontual, e tem na legislação a sua maior pressão. Apesar de a gestão
ambiental ainda ser um tema desconhecido entre as empresas, estas consideram importante
a fiscalização ambiental. Constatamos por parte dos entrevistados o empenho em buscar a
certificação ambiental principalmente nas médias empresas interessadas em exportação. O
aspecto ambiental mais identificado diz respeito ao consumo de energia. A falta de
gerenciamento da disposição dos resíduos e as dificuldades na reutilização e reciclagem
correspondem a um dos mais agravantes impactos ambientais observados na pesquisa.
Apesar do desconhecimento dos vários programas ambientais, uma boa parte das médias
indústrias já se utiliza de alguns procedimentos de práticas ambientais. Conclui-se, desta
forma, que os maiores obstáculos enfrentados por essas indústrias no tocante à gestão
ambiental é a ausência de apoio dos órgãos ambientais, a falta de informação técnica e de
uma política de incentivo específico ao pequeno e médio empresário.

PALAVRAS-CHAVE:
ambientais.

Gestão

ambiental,

Desenvolvimento

sustentável,

Práticas
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ABSTRACT

Due to the lack of data, about environmental issues, which are really necessary to set up
bounds for strategic effective actions that priorize and even lead to the formulation of
public policies directed at attending sustainable development necessary to small and
medium industries in Sergipe’s semiarid. We have researched on different industries in
order to obtain a bigger range as well as a better comprehension of how the ecological
variable affects semiarid industry. The methodology of this study focuses on a
bibliographic review over the topic allied to a diagnose research of the environmental
management situation at small and medium industries in Lagarto/SE and all medium
industry in Itaporanga D’Ajuda/SE. Also, issues related to environmental aspects have been
approached such as: potentially significative impacts as well as measures adopted,
internal/external factors which press for environmental practices and management
procedures. Despite environmental management is still an unknown theme among
industries, they recognize the importance of environmental inspection. Yet, it was observed
that they devote themselves entirely to get environmental certification, especially, medium
industries, which are interested in exportation. The most important environmental aspects
concern to energy consumption and reuse of solid waste. The lack of management in those
waste control and the difficulties to reuse and recycle account for one of the most serious
environmental impacts observed in this research. In spite of having little information, about
several environmental programs, a great deal of medium industries are already using some
procedures related to environmental practices. It follows that, the biggest obstacles faced by
those industries, concerning to environmental management, is the lack of: environmental
agencies’ support, technical information and a policy which provides specific incentive to
small and medium industry.

Key-words: Environmental management,
practice.

Sustainable development,

Environmental
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1

1 INTRODUÇÃO

A concepção de desenvolvimento sustentável tem trazido nova visão ao conceito de
gestão ambiental das organizações, estas, como parte integrante da sociedade, estão sendo
fortemente demandadas a cumprir metas ambientais, além das econômicas, direcionando-as
no sentido de uma maior responsabilidade na manutenção da estabilidade e da diversidade dos
recursos naturais utilizados. Neste cenário a questão ambiental assume destaque significativo
na sociedade, tendo como aspecto importante o grau de comprometimento cada vez maior de
empresários e administradores em direção à incorporação de práticas ambientais sustentáveis
em suas decisões e ações.
Aparece, neste mesmo sentido, um novo paradigma: a gestão ambiental e sua
influência no patrimônio das empresas.

Neste país a questão ambiental ainda não foi

assumida de forma relevante e seu panorama atual caracteriza-se pela falta de articulação
entre as diferentes instituições envolvidas, pela ausência de coordenação e acompanhamento e
pela crônica carência de recursos financeiros e humanos para o gerenciamento das questões
ambientais. Na visão de Monteiro (1981), isso decorre da própria forma como se verificou,
desde os tempos coloniais, o desenvolvimento econômico do Brasil, em que a existência de
determinados ciclos de produção econômica enfatizava a exploração exaustiva dos recursos
naturais. Corroborando com esse ponto de vista, Monosowski (1989) enfatizou que após 1950
as estratégias de desenvolvimento adotadas perpetuaram essas características ao permitir que
o crescimento econômico de curto prazo fosse feito através da modernização maciça e
acelerada dos meios de produção.

Nesse contexto, o processo brasileiro de industrialização, a partir da década de 40,
conduziu à formação de uma base industrial obsoleta caracterizada por uma incompatibilidade
entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico.

Esta situação acabou agravada

quando se verificou o êxodo campo-cidade, resultante do processo de industrialização,
provocou acelerado processo de urbanização nas cidades que, despreparadas para esse
aumento populacional, acabaram sofrendo degradação marcante no ambiente urbano, com
assentamentos humanos precários e espontâneos nascidos da desigualdade social que se
instalou no País. Os problemas ambientais decorrentes desta nova ocupação do espaço e da
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produção foram percebidos em primeiro lugar nas regiões fortemente industrializadas como
Cubatão, Volta redonda e ABC Paulista.
A competitividade e o meio ambiente eram, então, totalmente antagônicos, e as
relações entre as indústrias, os governos e as organizações não-governamentais ambientalistas
eram de constante conflito. Embora não se tenha a intenção de contrariar os autores acima
citados, cabe frisar que a realidade desenvolvimentista alheia às conseqüências ambientais era
muito mais uma situação mundial do que propriamente um fato restrito.
A preocupação com a qualidade do meio ambiente surgiu nos anos 60. Nessa década
surgiram os primeiros movimentos ambientalistas motivados pela contaminação das águas e
do ar nos países industrializados e, particularmente, após a realização da Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, os países
industrializados e aqueles em industrialização passaram a adotar padrões de qualidade para o
ar e para as águas, padrões de emissão para os efluentes industriais líquidos e gasosos e
sistemas de licenciamento das atividades poluidoras, com o apoio de relatórios de avaliação
de impacto ambiental.

Quando obrigadas a atender à legislação ambiental, naquela época, de acordo com
Almeida (1998) as indústrias não tinham outra alternativa a não ser adotar o controle no final
do processo (end of the pipe), isto é, a instalação de caros e sofisticados filtros em suas
chaminés e volumosas estações de tratamento dos resíduos líquidos. Este procedimento
resultava em altos investimentos e aumento do custo final dos produtos e, conseqüentemente,
a atitude empresarial em relação ao meio ambiente era predominantemente reativa, isto é, as
indústrias só atendiam à legislação ambiental quando eram obrigadas pelos órgãos
competentes. Já para Barbieri (1997) foi somente no Segundo Plano Nacional de
Desenvolvimento (II PND), para o período de 1975 a 1979, que se definiu a necessidade de
controle da poluição industrial por meio de normas reguladoras e se estabeleceu uma política
de localização industrial nas regiões densamente urbanizadas.
Notadamente a partir dos anos 80, as indústrias passam a compreender que fazia mais
sentido investir na modificação dos seus processos de produção, dando ênfase à minimização
da geração de resíduos e sua reutilização ou reciclagem. Em 1989, o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA lançou o Programa de Produção Mais Limpa, com
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base nas novas tecnologias industriais que permitiam às empresas, inclusive de médio e
pequeno porte, fabricar o mesmo produto, utilizando menos energia, menos água, menos
matéria prima e, ainda, gerando menos resíduos para tratamento final. O programa previa
também, sempre que possível, a substituição de insumos tóxicos por outros não tóxicos ou
menos tóxicos. Ao adotarem tecnologias mais limpas, ou simplesmente um bom sistema de
gestão ambiental (good house keeping), as indústrias além de melhorarem seu desempenho
ambiental, reduziam seus custos de produção e se tornavam mais competitivas.
A partir dos anos 90 as indústrias passaram a adotar códigos voluntários de conduta,
como o "Responsible Care" (das empresas químicas), e as normas internacionais ISO 14000
(de avaliação ambiental de empresas e produtos), e desenvolveram as auditorias ambientais
periódicas. Em tese, pode-se afirmar que hoje, o meio ambiente e a competitividade não são
mais antagônicos, e a atitude empresarial em relação ao meio ambiente é mais pró-ativa.
Muitas empresas apresentam desempenho ambiental superior ao exigido pelas normas. Os
vários exemplos disponíveis provam que, atualmente, cuidar do meio ambiente é um grande
negócio.

A melhoria contínua do desempenho ambiental, como prevista na ISO 14000, e a
responsabilidade

social das

empresas,

constituem

hoje,

princípios

essenciais

do

desenvolvimento industrial sustentável, que por sua vez é um requisito fundamental para a
sobrevivência da humanidade com uma aceitável qualidade de vida. Tais princípios migram
naturalmente, até porque existe a exigência legal, para ambientes administrativos públicos.
Não obstante, as condicionantes que permitiram vislumbrar uma situação mais favorável ao
meio ambiente, são desenvolvidas em vários outros estágios, constitutivos de um conjunto de
implicações sociais do desenvolvimento econômico e tecnológico, e contextualizados em
diversos momentos históricos.

O Brasil possui vastos recursos naturais que devem ser cuidadosamente explorados e
utilizados. A busca do desenvolvimento socioeconômico é tarefa mais difícil num país no
qual grande parte da população ainda carece de condições mínimas de sobrevivência. Falar de
preservação ambiental requer também repensar o modelo de desenvolvimento e distribuição
desigual de renda.
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No entanto, o grau de dificuldade do desafio não deve representar uma desculpa para a
falta de preocupação com o tema. As empresas, ao buscarem sua eficiência ambiental ou ecoeficiência, podem revisar processos produtivos, identificando fontes de desperdícios e
reduzindo seus custos, aumentando assim sua lucratividade. Utilizar racionalmente os
recursos naturais responde adequadamente à busca pela qualidade ambiental e melhoria da
qualidade de vida, ao mesmo tempo em que pode significar ganhos de imagem e de parcelas
de mercado para a empresa.

Estabelecer critérios objetivos para seleção de práticas ambientais e descrever estas
práticas permite que as demais empresas aprendam e moldem as soluções encontradas para os
impactos ambientais provocados pelo seu processo produtivo. Além disso, novas idéias
podem ser desenvolvidas, as quais, por sua vez, podem representar um alcance mais rápido e
efetivo da qualidade ambiental, de produtos, processos e serviços.

A visão desse cenário acabou por gerar o problema de pesquisa: como as pequenas e
médias indústrias dos municípios de Lagarto e Itaporanga D’ Ajuda desenvolvem práticas
ambientais, visando a melhoria da qualidade ambiental de seus produtos, processos e
serviços?

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA
Buscando a compreensão da problemática da gestão da qualidade ambiental e sua
implicação para a indústria que a desenvolve, estabeleceu-se como objetivo geral: Identificar
e analisar práticas de gerenciamento ambiental em pequenas e médias indústrias dos
municípios de Lagarto e Itaporanga D’ Ajuda.
Especificamente, o estudo buscará:
 Identificar e analisar os aspectos ambientais e os impactos potencialmente
significativos e as medidas adotadas pelas indústrias para reduzi-los;
 Identificar e analisar fatores externos/internos que pressionam as
indústrias por práticas de gestão ambiental;
 Identificar e analisar práticas e procedimentos de gestão ambientais
existentes.
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1.2 JUSTIFICATIVA
A crescente exigência dos mercados por novos padrões de qualidade para os bens
produzidos, a preocupação com a conservação dos recursos naturais e com a autosustentabilidade da produção industrial, colocam o conhecimento do meio ambiente, a
geração e a transferência de conhecimentos, como fatores estratégicos para um desempenho
competitivo das atividades industriais.

As empresas, como parte da sociedade, estão sendo fortemente demandadas a
cumprirem metas ambientais, além das econômicas, demonstrando que além do retorno
econômico gerado aos acionistas, também estão gerando retorno social às comunidades onde
se encontram inseridas.

Nesse cenário, tornou-se vital a adoção de uma política de gestão ambiental pelas
corporações, considerando, entre outros fatores, as práticas impostas pela rígida legislação
ambiental brasileira, e o mercado consumidor, cada vez mais consciente e exigente em favor
de uma postura social ambiental mais responsável.

Nesse contexto, as pequenas e médias indústrias são também alvo de estudo, já que
representam 98% de cerca de 4,5 milhões de empresas no Brasil. E têm um papel relevante no
crescimento e desenvolvimento do país. Constituem uma alternativa de ocupação para uma
pequena parcela da população que tem condição de desenvolver seu próprio negócio, e em
uma alternativa de emprego formal ou informal, para uma grande parcela da força de trabalho
excedente, em geral com pouca qualificação, que não encontra emprego nas empresas de
maior porte.

Ciente da importância de diagnosticar o grau de conhecimento e de utilização de
práticas ambientais nas pequenas e médias empresas do semi-árido sergipano, e de fomentar
entre os pesquisadores estudos que possam contribuir para disseminação do conhecimento e
dessa troca de experiências entre as suas congêneres de outros mercados, além de alihar a
gestão ambiental à realidade local. É que esse trabalho se dispõe a estudá-la a partir da
identificação dos aspectos ambientais das práticas e dos procedimentos de gestão ambiental.
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO
Esta dissertação está estruturada em sete capítulos. No primeiro capítulo, está
contida a introdução, os objetivos da pesquisa e a estrutura do trabalho.
Segundo capítulo: São apresentados um breve conceito de economia e
desenvolvimento, e a necessidade de se buscar equilíbrio entre os níveis de atividade
econômica e as conseqüências ambientais. Discorre sobre os conceitos de crescimento e
desenvolvimento, passando pelo desenvolvimento endógeno, até chegar ao conceito de
desenvolvimento sustentável, e por último é feita uma abordagem crítica ao conceito de
desenvolvimento sustentável.

Terceiro capítulo: São enfocadas as diferentes correntes do pensamento
ambientalista, em seguida é feito um aporte às organizações partindo de um ponto de vista
sistêmico. Por fim é estabelecida uma relação entre desenvolvimento sustentável e a dinâmica
das organizações.

Quarto capítulo: É abordado o tema gestão ambiental na organização, origens e
conceituações do desenvolvimento organizacional, são citadas as normas da ISO 14000, e sua
importância na implantação de um sistema de gestão ambiental bem como a identificação dos
aspectos e impactos ambientais segundo o manual da UNIDO/UNEP e a norma de orientação
ISO 14004.

Quinto capítulo: Neste capítulo é apresentado o enfoque metodológico a ser
utilizado na pesquisa. Inicialmente, são abordadas algumas considerações sobre o método
científico. Especifica o tipo de pesquisa adotada, o instrumento de coleta de dados a ser usado
no estudo, a delimitação do universo, a operacionalização das variáveis, bem como a forma de
análise dos dados.
Sexto capítulo: São registrados os resultados da pesquisa, bem como a análise dos
dados encontrados nas pequenas e médias empresas dos municípios de Lagarto/SE e
Itaporanga D’ Ajuda/SE, conforme variáveis do estudo: dados gerais, aspectos ambientais,
fatores externos e internos e práticas e procedimentos ambientais.
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Por último, no capítulo sétimo são relatados: a conclusão, sugestão e consideração
final da dissertação, sugestões para trabalhos futuros e os apêndices/anexos que
complementam o trabalho.
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Para que se tenha, ou se estabeleça as premissas mínimas de desenvolvimento, é
necessário que antes implemente-se o núcleo de uma estrutura social, cuja composição atenda
às expectativas determinadas por três partes inseparáveis: a base, o corpo e a cúpula. Segundo
Pinto (1948, p. 97) essas partes assim se explicam:
[...] base, uma forma histórica de produção; corpo, um sistema de estratificação
social; cúpula, um conjunto de instituições e valores sociais, cujo escopo é sancionar
e manter, como um todo, o sistema estreitamente interdependente formado por essas
partes.

A estrutura social, não raro, edifica-se sob ditames naturais e espontâneos gerados nas
relações entre os indivíduos, e desses com as coisas materiais que se ofereçam. Tais relações
interdependentes geram condições de atividade social e reproduzem a essencialidade da
sobrevivência. É, sem sombra de dúvida, a configuração das relações necessárias para ensejar
desenvolvimento. Na ótica de Pinto (1948) a característica essencial do funcionamento da
estrutura social é a estreita e complexa interdependência que existe entre as partes que a
compõem. De fato, as referidas partes por não serem estanques ou autônomas, inferem uma
razão contínua, que favorece à dinâmica organizacional e, por conseguinte, viabiliza o
desenvolvimento.
Em sua obra The Sociological Imagination, Millis (1959, p. 143), observa que:
Ao lado dessa interdependência existente entre as diferentes partes de uma estrutura
social [...] outra característica saliente, e fundamental, é que todas elas estão em
permanente mudança. Entretanto, parece igualmente evidente que, à análise
científica, o que aparece como característica fundamental não é apenas o fato das
diferentes partes da estrutura social estarem, todas elas, em permanente mudança,
mas, sobretudo, o fato de mudarem em ritmos diversos. Na verdade, a diferença de
cadência e de ritmo, a falta de sincronia e uniformidade com que mudam as
diferentes partes de uma estrutura social, é o fenômeno inicial a ser compreendido
por quem pretende analisar, cientificamente, o processo e o sentido da transformação
das estruturas sociais.
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As diferenças rítmicas observadas na constante mutação das partes de uma
estrutura social são responsáveis pelos fatores de impulsão e contenção dentro dos processos
de desenvolvimento, assim como pela produção e reprodução das condições de existência e
sobrevivência, a saber: implementação tecnológica e instrumentação, e utilização dos meios
físicos e intelectuais.
As contradições e assimetrias resultantes dessa diferença de ritmo de
transformação, de acordo com Pinto (1948) são ainda mais agudas quando intervém
diretamente nos procedimentos adotados pelo próprio regime econômico. Desse modo, o que
antes resultava de um processo histórico, passa a configurar-se como objetivo de um
planejamento elaborado pela política econômica. Em geral, há de se observar que a estrutura
social cria condições para o surgimento de padrões que impulsionam a fenomenologia
econômica para o campo da sociologia, donde se depreende a tríade organizacional do
desenvolvimento econômico: as condições sociais do desenvolvimento; as implicações sociais
do desenvolvimento; e o próprio estudo do desenvolvimento em sua natureza teórica e
abstrata.

2.1 UM BREVE CONCEITO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
A economia é fortemente influenciada por diferentes concepções político-ideológicas,
não só em sua construção enquanto ramo do conhecimento social, como também na própria
realidade. Cada corrente de pensamento econômico vê a realidade segundo ângulos
diferenciados, a partir dos quais concepções são elaboradas, conceitos são estabelecidos e
finalmente modelos são formulados. É de bom tom observar que as instituições econômicas e
político-ideológicas se modificam ao longo do tempo, implicando, necessariamente, a
evolução do conceito de economia.
Nos primórdios a denominação era “economia política”, expressão que se firmou a
partir do início de século XVII. A essa época, as questões econômicas mais importantes,
como a posse territorial, a escravatura, a arrecadação de tributos, a concessão de mercados, o
comércio inter-regional e a cunhagem e emprego de moedas eram discutidos sob as óticas da
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da economia, como ramo do
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conhecimento, só viriam a se alargar após o Renascimento, com o desenvolvimento dos
Estados-nações mercantilistas - Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Alemanha. “Naquela
ocasião, a economia era definida como um ramo do conhecimento essencialmente voltado
para a administração do Estado, visando primordialmente o seu fortalecimento” (Magalhães
Filho, 1991, p. 234).

No século XVIII, desenvolvem-se novas concepções. A preocupação desloca-se do
fortalecimento do Estado para a riqueza das nações. Surge na França a escola dos fisiocratas,
com as obras de Quesnay e Turgot, cujo Tableau Économique de 1758 seria o primeiro estudo
macroeconômico já realizado. Na Inglaterra, contudo, surgiria a grande propulsão no
desenvolvimento dos estudos econômicos com a publicação da obra Inquiry into the Nature
and causes of the Wealth of Nations de Adam Smith, que inaugura a denominada era do
pensamento econômico clássico. Os sentimentos morais, a busca da aprovação social, as
razões maiores da acumulação e da conservação da fortuna material constituíram as premissas
da descrição da ordem econômica de Smith, baseada nas leis que regulam a formação, a
acumulação, a distribuição e o consumo da riqueza, pilares do conceito clássico de economia.
Segundo Adam Smith (apud Magalhães Filho, 1991, p. 245):
(...) a economia política torna conhecida a natureza da riqueza: desse conhecimento
de sua natureza deduz os meios de sua formação, revela a ordem de sua acumulação
e examina os fenômenos envolvidos em sua distribuição, praticada através do
consumo.

A ênfase conferida a este ou àquele termo do polinômio clássico, formaçãoacumulação-distribuição-consumo da riqueza, constituiria um arcabouço de diferenciados
entendimentos político-ideológicos a respeito da eficácia social de diferentes formas de
organização das atividades econômicas. A ênfase no processo de acumulação capitalista nos
mecanismos de repartição da riqueza conduziria à proposta socialista.
Os economistas neoclássicos, mais conservadores, objetivaram entender e explicar o
equilíbrio do processo econômico tal como se apresentava. Muito embora, vários deles
tenham reagido às desigualdades e iniqüidades sociais, não chegaram a apontar formas
alternativas e revolucionárias para a organização econômica, tendo, entretanto, apontado os
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e correção. Desta forma, surge
DESDOBRAMENTOS
NO para
ÂMBITO
ECONÔMICO
um novo conjunto de temas cruciais: riqueza-pobreza-bem-estar. São também os neoclássicos
que vão antecipar as bases fundamentais da conduta econômica do homem: escassez de
recursos frente às necessidades ilimitadas a satisfazer.
Segundo a concepção neoclássica, as necessidades e os desejos humanos são inúmeros
e de espécies variadas. As mudanças constantes nos estágios culturais das sociedades
organizadas requerem cada vez maior quantidade e diversidade de utilidades. Assim, o novo
conceito de economia – neoclássico concebe a economia como uma ação individual e social,
em seus aspectos mais estritamente ligados à obtenção e ao uso dos elementos materiais do
bem-estar. Assim, de um lado, é um estudo da riqueza; e, de outro, e mais importante, é uma
parte do estudo do homem.

O conjunto produção-distribuição, aqui entendida como repartição, é a base sobre a
qual a perspectiva socialista elaborou sua concepção sobre a matéria de que se ocupa a
economia. Segundo essa concepção, a vida em comum e os estágios culturais alcançados
determinam as necessidades humanas, que para serem satisfeitas carecem da produção de
utilidades. A produção é, então, a atividade humana que consiste em adaptar os recursos e as
forças da natureza com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. O seu fundamento
é o trabalho. A produção configura, assim, um ato social, que se completa com a distribuição
do produto social do trabalho. Desta forma, o conceito de economia mais adequado seria
aquele que a apontasse como um conjunto de leis sociais que regulam a produção e a
distribuição dos meios materiais destinados a satisfazer as necessidades humanas.
Diante deste cenário, a problemática da limitação do consumo de matérias primas deve
fazer parte da agenda dos dirigentes empresariais de todo o mundo. Há necessidade de se
buscar equilíbrio entre os níveis de atividade econômica e as conseqüências ambientais,
espelhando crescimento econômico através do desenvolvimento sustentável da empresa e da
sociedade onde ela está inserida.
Na metade dos anos 30, o economista inglês Lionel Robbins apresenta um ensaio em
que caracteriza os fatos econômicos e os aspectos econômicos da vida social de forma
diferente das concepções até então empreendidas por clássicos, neoclássicos e socialistas. De
fato, ele não se preocupou com as categorias convencionais de fatos econômicos, como
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pobreza
e bem-estar.
Conforme Magalhães Filho
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(1991, p. 245) os pontos em que se fixou foram os seguintes:
Multiplicidade de fins - Econômicos ou não-econômicos, são múltiplos os fins que a
atividade humana busca alcançar; Priorização de fins possíveis - Os fins a alcançar
têm importância variada e, portanto, podem ser classificados por ordem de
prioridade; Limitação de meios - Os meios para alcançar a multiplicidade de fins são
limitados; Emprego alternativo dos meios - Os meios prestam-se a usos alternativos
e podem, desta forma, ser mobilizados para os mais variados fins.

Entretanto, Robbins (apud Magalhães Filho, 1991, p. 247) lembrou que “nenhuma
dessas condições, consideradas isoladamente, é bastante para caracterizar o fato econômico”.
A capacidade humana de fazer escolhas é o elo de ligação entre essas quatro condições. O fato
econômico resume-se, desta forma, nos atos de escolha entre fins possíveis e meios escassos
aplicáveis a usos alternativos. Dessa sistematização infere-se a economicidade da ação
humana, decorrente da inevitabilidade da escolha. Da sistematização de Robbins deriva um
conceito de economia essencialmente vinculado ao fato econômico, em que a economia é a
ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre
as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos
alternativos.

Esse conjunto de elementos conceituais, composto por meios escassos, fins
alternativos e ilimitáveis, escolha e alocação, estão presente na maior parte das definições
recentes de economia.

2.2 CONCEITOS SOBRE DESENVOLVIMENTO
Para melhor entender o conceito de desenvolvimento, deve-se em primeiro lugar
diferencia-lo de crescimento, pois, por muito tempo esses dois conceitos eram tratados como
sinônimos. Adam Smith, por exemplo, acreditava que um crescimento na produção
influenciaria significativamente a condição de vida da população como um todo, mas não era
bem assim. Notadamente verifica-se que no mundo, muitos países com alto grau de
industrialização e elevada renda per capita não são considerados desenvolvidos por estes
conviverem com vários problemas de ordem social como analfabetismo, elevado índice de
desemprego, violência, pobreza, fome, mortalidade enfim, motivos que descaracterizam o
sentido de desenvolvimento.
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Segundo Silva (2003) o processo de desenvolvimento vai além do crescimento
econômico, ele supõe mais do que um aumento da renda, um aumento na qualidade de vida da
maioria da população. Trata-se de um processo de mudança institucional.
Embora distintos, os conceitos de desenvolvimento e crescimento econômicos, podem
causar confusões no que se refere, especialmente, aos ditames de sua aferição quantitativa.
Enquanto desenvolvimento projeta uma idéia qualitativa, no sentido mesmo de
aperfeiçoamento, através de mecanismos que visem proporcionar equanimidade à ordem
social, crescimento restringe-se ao aumento bruto de riquezas.

Jaguaribe (1969, p.13), se pronuncia acerca do desenvolvimento, como “um processo
social global, só por facilidade metodológica, ou em sentido parcial, se podendo falar de
desenvolvimento econômico, político, cultural e social”. Ou seja, é intrínseco ao
desenvolvimento, a idéia que o agrupa e relaciona a uma série de outras aspirações que,
necessariamente precisam estar conjugadas para que se obtenha desenvolvimento efetivo.

A Teoria do Desenvolvimento Econômico segundo Furtado (1961, p. 19), “conduz,
sob uma perspectiva macroeconômica, a mecanismos que permitam um constante acréscimo
de produtividade do fator trabalho, repercussivo nas organizações circunvizinhas”. Segundo o
autor, bifurca-se a referida teoria em dois planos; o primeiro compreende a análise das
formulações abstratas. O segundo, abalizado pela conjunção histórica, imprime uma visão
crítica ao processo. Embora se tenha, uma problematização meramente metodológica, convém
frisar que, qualquer tese que se pretenda minimamente embasada para concluir testemunho,
deva primar pelo rigor de uma análise que não prescinda dos processos constitutivos da
realidade que se apresente.

O próprio Jaguaribe (1969, p. 14) complementa:
[...] o processo do desenvolvimento econômico é peculiar a determinada cultura, a
Ocidental, a partir de determinada época de sua história, o Renascimento. Houve,
sem dúvida, em outras culturas e em outras épocas da cultura ocidental, fenômenos
de crescimento econômico, e mesmo de desenvolvimento econômico, em sentido
restrito e acidental. O desenvolvimento econômico, como transformação estrutural
da economia e da sociedade só se tornou possível dentro de uma visão de mundo
secularizada, racionalista, naturalista e individualista, tal como veio a ser a da
cultura Ocidental, a partir do Renascimento.
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Jaguaribe (1969) frisa que, no âmbito metafísico, a idéia de desenvolvimento opõe-se
à idéia simplista de progresso. Este seria, segundo o autor, um processo mecanizado e ahistórico, enquanto o processo de desenvolvimento, condicionado ao historicismo-social,
racionaliza o progresso como ferramenta operacional. Conclui-se, desse modo, a existência
de um desenvolvimento espontâneo e outro programado.
Pois bem, as análises dos fatores ligados ao desenvolvimento econômico de um país
devem alcançar um certo grau de universalidade, buscando atingir um nível de bem estar para
população em geral, utilizando-se de conceitos básicos, apresentando na prática, fatores que
condizem com a realidade. Foi através dessas análises que os economistas puderam expor
que, o problema central da teoria do desenvolvimento está relacionado ao aumento da
produtividade do trabalho e as suas repercussões na distribuição e utilização do produto
social.

Em 1986, o economista Paul Michael Romer publicou um artigo no Journal of
Political Economy que praticamente deu origem ao renascimento da teoria do
desenvolvimento que dormitava desde meados dos anos 50. A capacidade produtiva da
economia dependia de dois fatores: a mão-de-obra disponível e o estoque de capital já
construído. E, se dobrasse a quantidade de capital e trabalho, a capacidade produtiva também
dobraria. Quando submeteu a teoria do teste da realidade, verificou-se que uma larga parte do
crescimento econômico recusava-se a ser explicada apenas pelo crescimento do trabalho e do
capital. A diferença foi atribuída a um fator difuso chamado desenvolvimento tecnológico.
Para a maioria dos economistas, os países considerados desenvolvidos estão sempre
em processo contínuo de desenvolvimento sendo que num ritmo mais acelerado em relação
aos países subdesenvolvidos. Desenvolvimento é basicamente o incremento da quantidade de
bens e serviços por unidade de tempo à disposição de determinada coletividade. E o
subdesenvolvimento é o produto da má utilização dos recursos naturais e humanos realizada
de forma a não conduzir à expansão econômica e a bloquear as mudanças sociais
indispensáveis ao processo de integração dos grupos humanos subdesenvolvidos dentro de um
sistema econômico integrado.
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de características sociais, políticas e econômicas. Os países desenvolvidos, por exemplo, têm
baixo crescimento populacional, diferenças sociais pouco significativas, população urbana,
baixa taxa de analfabetismo, grandes investimentos em tecnologia e pesquisa, agricultura
moderna e um digno serviço de saúde, educação e moradia. Já nos países subdesenvolvidos
existem elevados crescimentos populacionais, elevada taxa de analfabetismo, baixo padrão
sócio econômico, dependência externa de capital e tecnologia, má distribuição de riqueza e
governos arcaicos que oferecem péssimos serviços de âmbito social.
Assim, de acordo com o entendimento de Caiden (1988), o subdesenvolvimento não é,
como muitos pensam equivocadamente, insuficiência ou ausência de desenvolvimento. O
subdesenvolvimento é um produto ou um subproduto do desenvolvimento, uma derivação
inevitável da exploração econômica colonial ou neocolonial, que continua se exercendo sobre
diversas regiões do planeta.
Em uma perspectiva de análise mais geral, pode-se dividir as visões acerca das
estratégias de desenvolvimento em dois grandes campos: o dos não-intervencionistas, ou
neoliberais e o dos desenvolvimentistas, englobando tanto os que defendiam uma estratégia
mista, coordenada pelo Estado juntamente com a iniciativa privada como os defensores de
uma forte intervenção estatal. A vertente liberal esteve presente no debate econômico
brasileiro e defendia, antes de tudo, políticas de estabilização monetária e princípios de livre
comércio que levassem os países menos desenvolvidos a melhores posições no cenário
internacional.

2.3 O DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO
O desenvolvimento endógeno segundo Menezes (2003) passou a ser observado e
estudado em sociedades organizadas cujas formas de organização e cultura condicionam os
processos de mudança estrutural. Por sua vez, tais mudanças são determinadas pelas
condições do processo de desenvolvimento no qual se destaca o papel estratégico de vários
componentes: o aspecto sócio-cultural; os arranjos institucionais existentes; as articulações
dos diferentes atores, etc.
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mais claro nos processos de desenvolvimento. A aceleração das mudanças apenas mostrou a
necessidade de políticas que permitam, orientem e articulem as transformações, uma vez que
por trás do desempenho das empresas é possível observar o papel positivo / negativo das
políticas públicas, principalmente nos processos de mudança tecnológica, apoiando e
orientando a inovação. Para tanto é necessário que se defina um sistema de atividades que
estabeleça efetivos canais de comunicação.
Reconhece-se cada vez mais a importância crescente de políticas buscando adaptar e
reorientar os sistemas produtivos e de inovação aos novos cenários. Por outro lado, constatase a inexistência de razões e evidências concretas para se acreditar nas teses sobre tendência à
globalização tecnológica. Ao contrário, constata-se uma tendência ao aumento das diferenças
e distâncias entre empresas, regiões e países, tanto em termos da dinâmica da inovação quanto
de desenvolvimento econômico.

Há consenso intelectual no sentido de que o desenvolvimento equânime seja
condicionante de preservação da própria espécie, uma vez que a desigualdade social implica
numa relação direta com a estagnação sócio-econômica.
Tornou-se claro nos últimos anos, para Ferreira (1998) o papel diferenciado, ativo e
importante das políticas públicas: nos principais países desenvolvidos preserva-se e aumenta o
papel do estado nas economias, através de diferentes formas de ação e presença, mas,
mantendo-se e reforçando-se a capacidade de gerenciar e articular ações que levem à melhoria
do bem estar da população e uso de diferentes formas de política industrial.
As políticas industriais, tecnológicas e comerciais dos países desenvolvidos tornaramse crescentemente integradas a partir da década de 80. Em praticamente todos eles, os
governos passaram a considerar imperativo contrabalançar o grau elevado de abertura ao
exterior que se seguiu à importante redução de barreiras tarifárias, com o uso de ampla gama
de instrumentos visando melhorar a competitividade de suas empresas, tanto em relação às
exportações quanto em relação ao mercado interno mais aberto à concorrência externa,
preceituando-se uma necessária redução de barreiras tarifárias.
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que implica
uma contínua
ampliação da capacidade
de agregação de valor sobre a produção, bem como da capacidade de absorção da região, cujo
desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na economia local e/ou a atração de
excedentes provenientes de outras regiões. Esse processo tem como resultado a ampliação do
emprego, do produto e da renda do local ou da região.

Uma série de outros parâmetros também passou a ser considerada pelos governos
locais: preservação dos principais componentes da soberania nacional, como o domínio e
algum grau de autonomia em tecnologias críticas, manutenção do emprego, balança comercial
e o desenvolvimento regional, passando-se a reconhecer, além da convergência entre as
políticas industrial e tecnológica, a importância da inovação e dos sistemas locais de
inovação.

Considerando a íntima relação existente entre os processos transformadores e os
sistemas locais de inovação, a orientação básica em relação às políticas para promoção e
estimulo da inovação, passaram a ser vistas como elementos necessariamente integrados aos
contextos nacional, setorial, regional, organizacional, institucional. Isto levou a uma
ampliação das novas formas de intervenção que deixaram de se resumir a formulação de
políticas de difusão tecnológica e inovação para diferentes setores da economia, passando a se
preocupar em ampliar a coordenação da política de inovação com as políticas
macroeconômicas (The New York Times, 1992 apud Katzenbach, 1996).
Os diversos autores que discutem a inovação mostram a inequívoca importância dos
processos específicos e cumulativos de aprendizado, do caráter tácito das inovações e,
portanto, da dimensão localizada da inovação. Ressalta-se o reconhecimento de que inovação
e conhecimento (ao invés de poderem ser considerados como fenômenos marginais) colocamse, cada vez mais visivelmente, como elementos centrais da dinâmica e do crescimento de
nações, setores, organizações e instituições e também a compreensão de que a inovação
constitui-se em processo de busca e aprendizado, o qual, enquanto dependente de interações, é
socialmente determinado e fortemente influenciado por formatos institucionais e
organizacionais específicos.
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2.4 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A instauração do hábito conceitual com relação ao desenvolvimento econômico
adquire maior complexidade a partir do final da Segunda Guerra Mundial, dentro de uma
contextualização que privilegiava a formação de instituições pautadas na harmonização de
interesses e práticas econômicas. Era mister a atuação sob os ditames de uma teoria
econômica que atribuísse ao Estado uma ação regulatória que viabilizasse a manutenção de
taxas de crescimento em patamares elevados.

Conforme Caporali (2002), tal conceituação fundamentou uma crença altamente
otimista com relação ao crescimento econômico “visto como um processo de utilização cada
vez mais intensivo de capital, de redução do uso de mão-de-obra, e de utilização extensiva dos
recursos naturais”, contudo, implícito no referido conceito arraigava-se uma inconsciência
completa com relação às repercussões ambientais traduzidas em degradação ecológica.
Ainda segundo Caporali (2002) a atividade econômica era vista como um sistema
fechado, sem limites do input (energia e matérias-primas) ou do output (poluição). Essa
ideologia econômica fundamentou toda a ação dos organismos multilaterais de fomento,
como o Banco Mundial (BIRD) e Banco Interamericano (BID).

Assim, o atual modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios; se,
por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a
degradação ambiental e a poluição aumentam dia-a-dia. Diante desta constatação, surge a
idéia do Desenvolvimento Sustentável (DS), buscando conciliar o desenvolvimento
econômico com a preservação ambiental e, ainda, o fim da pobreza no mundo.

2.4.1 Histórico
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industrial Italiano ao Clube de Roma e a Conferência de Estocolmo tiveram o mérito de
despertar as nações para a relação entre crescimento econômico, perdas ambientais e
desenvolvimento científico e tecnológico. Nessa época, entretanto, países da periferia viam na
indústria da poluição a opção segura que lhes restava para alcançar o desenvolvimento,
trilhando o caminho já percorrido pelas nações desenvolvidas.
O tom alarmista desse relatório, segundo Almeida (1998) provocou uma nova onda de
reação contra o excesso de pessimismo, mas o impacto foi inequívoco: a questão ambiental
doravante faria parte da teoria econômica, tanto em nível dos insumos como dos efluentes e
rejeitos. Inclusive porque, a nível concreto, já em 1973, durante a crise de uma guerra no
Oriente Médio, os preços do petróleo foram quadruplicados. A isso se seguiu um processo
especulativo sobre quase todas as matérias-primas básicas, com elevadas altas de preços. A
economia do mundo desenvolvido, altamente dependente desses recursos, sofreu forte
impacto.

No entanto, segundo Valle (2002) foi apenas recentemente que as organizações
passaram a entender que a solução estava em não gerar resíduos, que a alternativa estava no
desenvolvimento de técnicas e práticas de gerenciamento ambiental que eliminem os
desperdícios, ensejando desse modo um desenvolvimento sustentável. Era dado um primeiro
impulso no sentido de se pautar por uma nova postura.

A preocupação com as questões ambientais emerge nos países industrializados, a
partir dos anos 70, com o movimento verde como uma preocupação específica com a
degradação do meio ambiente sob o efeito direto dos processos de produção industrial.
Chamada década da regulamentação e do controle ambiental. Poluir passa ser crime em
diversos países. Em 1972 foi realizada a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente em Estocolmo (Suécia), onde foram alocados 27 princípios norteadores da
relação homem-natureza, cuja ênfase foi dada aos aspectos técnicos da poluição provocada
pela industrialização, crescimento populacional e urbanização. Nesse contexto, emergem as
primeiras discussões oficiais sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Tendo como
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O primeiro reflexo dessa Conferência foi a criação do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), mecanismo internacional para tratar de questões
ambientais no âmbito das Nações Unidas, com sede em Nairóbi, Quênia, Continente
Africano.

Com a publicação de Stratégies de L'Écodéveloppement de Ignacy Sachs e Concepts
of Ecodevelopment de Robert Ridell, no início da década de 1980, é dado um grande salto
conceitual, instituíam-se, assim, as bases teórico-conceituais de um novo paradigma, de "um
novo modelo/estilo de desenvolvimento que tenta conciliar/combinar as dimensões
econômicas, sociais e ambientais" – o eco-desenvolvimento (Cavalcante, 1998, p. 51). Ainda
nessa década (80), realiza-se a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, na
qual se estabeleceu o desenvolvimento sustentável como paradigma emergente.
Ainda nos anos 80, mais precisamente em 1982, por iniciativa da ONU, foram
comemorados, em Nairóbi, os dez anos da Conferência de Estocolmo. Naquele momento
ficava constatado o agravamento das questões ambientais globais. O primeiro reflexo dessa
Conferência foi a criação pela ONU, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, com a missão de levantar aspectos importantes do agravamento das
questões ambientais globais, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
presidida pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, responsável pela
elaboração e publicação, produziu o Relatório Brundtland em (1987), intitulado de Nosso
Futuro Comum, cujo principal papel foi o de reforçar as bases desse novo paradigma,
definindo-o como o desenvolvimento que "procura atender às necessidades e aspirações do
presente sem comprometer a possibilidade de atendê-las no futuro" (Castro, 1996, p. 28).

Segundo o Relatório Brundtland, citado por Valle (2002) uma série de medidas devem
ser tomadas pelos Estados nacionais: a) limitação do crescimento populacional; b) garantia de
alimentação a longo prazo; c) preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; d)
diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que admitam o uso de
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organizações do desenvolvimento devem adotar a estratégia de desenvolvimento sustentável;
i) a comunidade internacional deve proteger os ecossistemas supranacionais como a Antártica,
os oceanos, o espaço; j) guerras devem ser banidas; k) a ONU deve implantar um programa de
desenvolvimento sustentável.

Tanto o Relatório Brundtland quanto os demais documentos produzidos pelo Clube de
Roma, sobre o desenvolvimento sustentável, foram bastante criticados uma vez que
responsabilizavam a situação de insustentabilidade do planeta, principalmente, a condição de
descontrole da população e a miséria nos países do terceiro mundo, efetuando uma crítica
muito branda à poluição ocasionada pelos países ricos.
Com o objetivo de discutir as conclusões e propostas do relatório Brundtland, as
Nações Unidas convocaram para junho de 1992, no Brasil mais precisamente no Rio de
Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CNUMAD), com a presença de 178 países e a participação de 112 Chefes de estado, a
novidade ficou para a conferência paralela (Fórum Global). Esta Conferência segundo
Almeida (1998) contribuiu para consolidar o conceito de desenvolvimento sustentável e
estabelecer diretrizes para o tratamento das questões ambientais nas próximas décadas.
Durante a referida Conferência, foram produzidos documentos fundamentais ao
conceito de desenvolvimento sustentável entre os quais: Declaração do Rio de Janeiro, ou
Carta da Terra; Princípios para a gestão sustentável das florestas; Convenção sobre a
Biodiversidade; Convenção sobre a Mudança do Clima; Agenda 21, amplo programa de ação
estratégica, com os princípios básicos para construção de uma sociedade sustentável. Por
resolução da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada a
Comissão de Desenvolvimento Sustentável.
Nessa mesma década entra em vigor a norma internacional de gestão ambiental,
denominada de série ISO 14000, surgindo a partir daí novos conceitos, como Certificação
Ambiental, Auditoria Ambiental e Gestão Ambiental. Já para Valle (2002) uma nova postura,
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que as indústrias vinham acumulando em décadas.
Dentro desse humos, vale salientar a proposta da Agenda 21- principal documento da
Rio-92, que consiste numa releitura do conceito de desenvolvimento/ ocupação do espaço
que promovesse o desenvolvimento sustentável sem a destruição do meio ambiente e com
maior justiça social. Ela tem esse nome porque se refere às preocupações com o futuro. Este
documento foi assinado por 179 países, inclusive o Brasil, anfitrião da conferência.
A Agenda 21 convoca as empresas e suas entidades “a reconhecer o manejo do meio
ambiente como uma das mais altas prioridades e como fator determinante do desenvolvimento
sustentável”. Estabelece ainda dois programas com intuito de fortalecer a indústria e o
comércio com vistas ao desenvolvimento sustentável: a realização de um programa de
produção mais limpa e a efetivação da responsabilidade social empresarial.
Por último, em 2002, realizou-se em Johannesburg, África do Sul, a Rio + 10, tendo a
participação de cento e noventa países, onde se discutiu a implantação e os resultados da Rio
92.

Apesar do clima de frustração passado pela mídia durante a realização da conferência,
a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, encerrada no início de setembro de
2002 em Johannesburgo, não deve ser interpretada como um fracasso ou um retrocesso. Se as
decisões aprovadas não contemplaram todas as expectativas, deve-se reconhecer que houve
avanços bastante significativos. Particularmente para o setor produtivo, os avanços obtidos na
Rio + 10 foram ainda mais significativos. Diferentemente do que aconteceu há dez anos no
Rio de Janeiro, quando os empresários tiveram tímida presença, a participação do setor
empresarial em Johannesburgo não poderia ser mais marcante. Isso ficou demonstrado
durante o Business Day, que reuniu mil líderes empresariais, apresentando um grande número
de exemplos de ações de sustentabilidade e mostrando para o mundo que não há outro
caminho. Segundo o CEBDS (2003) esses são:

1A

expressão Atuação Responsável é uma marca registrada no Brasil pela Associação Brasileira da Indústria
Química e de Produtos Derivados (Abiquim).
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OS PRINCIPAIS PONTOS ACERTADOS NA RIO+10
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adequado até 2015
 Ajuda - Reconhece a necessidade de aumento substancial da ajuda para países
pobres. Conclama os países ricos a doarem 0,7% de sua renda nacional.
 Comércio – Países ricos reafirmam que baixarão os subsídios que desequilibram o
comércio.
 Diversidade biológica – Acordo para reduzir de maneira significativa até 2010 a
extinção da fauna e da flora do planeta.
 Energia – Foi feito um acordo para ampliar o uso de energia renovável, embora
sem o estabelecimento de metas.
 Globalização – O plano reconhece que a globalização tem lados bons e ruins.
 Pesca – Acordo firmado para recuperar áreas de pesca comercial até 2015.
 Pobreza – Estabelecer um fundo de solidariedade para acabar com a pobreza.
 Princípio de precaução – Reafirma o princípio para agir na proteção do meio
ambiente, com responsabilidade comum, mas diferenciada, no qual os países mais
ricos e que mais poluem devem arcar com mais financiamento.
 Produtos químicos – Concordou-se que até 2020, os produtos químicos serão
feitos e usados de maneira a minimizar o impacto ao meio ambiente.
 Saúde – Firmado um acordo sobre patentes no âmbito da OMC, estabelecendo que
os países pobres não podem ser impedidos de ter acesso a medicamentos.
Em essência, o desenvolvimento sustentável conforme afirma Leff (2001) é um
processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a
orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e
reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações
humanas.

Observar os princípios éticos em benefício da sociedade é possuir uma consciência
ambiental e esta depende de se perceber que a preservação da natureza, ou de seu equilíbrio, é
indispensável à preservação da vida humana e do bem estar das sociedades. A natureza vista
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limpas, isto é, que não produzam poluição, que permitam compatibilizar as necessidades
crescentes das populações humanas com uma exploração racional dos recursos naturais sem
exaurir ou agredir a natureza, assegurando assim um desenvolvimento sustentável.

O paradigma do crescimento responsável para Sachs (1993) está na harmonização dos
aspectos econômicos, ambientais e sociais, com a criação de empregos no País, demanda
grande atenção à produtividade dos recursos e não apenas à produtividade do trabalho. A
economia brasileira caracteriza-se por elevado nível de desperdícios, constitui verdadeira
reserva de desenvolvimento para o Brasil e fonte de bons negócios para empresas decididas a
enfrentar o problema.

Um bom exemplo é reciclar resíduos, transformá-los em produtos com valor agregado.
O processo de refino da cana-de-açúcar é bastante ilustrativo, pode ser aproveitado para a
geração de energia, na produção de papel e ainda como ração animal, quando hidrolisado. O
vinhoto, além de excelente adubo, transforma-se em energia se utilizado em biodigestor.
A informação e o acesso às tecnologias através de uma base conceitual abrangente é
capaz de permitir a superação dos obstáculos, a utilização sustentada do meio, a consciência
em nível planetário para criar bases de compreensão holística da realidade, não pode perder a
ótica local, regional e nacional. O suporte para a vida humana e para a sociedade é complexo,
varia de acordo com a forma pela qual o homem maneja os seus recursos ambientais onde o
desenvolvimento econômico e o bem estar do homem dependem dos recursos da Terra.
Portanto, o desenvolvimento sustentável não é centrado exclusivamente na produção,
a chave está nas pessoas, na participação, na organização, na educação, no fortalecimento
cultural e na distribuição eqüitativa de rendas. As Idéias de sociedades sustentáveis estão
alicerçadas na necessidade de se pensar em diversidade, com opções econômicas e
tecnologias diferenciadas, voltadas principalmente para o desenvolvimento harmonioso das
pessoas e de suas relações com o conjunto do mundo natural, um processo que permita buscar
a sustentabilidade ambiental, social e política, princípio ético normativo que segundo Guevara
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et al. (1998), está centrada em princípios ecológicos, que se refere ao manejo cuidadoso dos
recursos naturais e conservação da biodiversidade e princípios político-sociais que diz
respeito2 àCONSIDERAÇÕES
liberdade democrática, satisfação
necessidades básicas e distribuição
eqüitativa
SOBREdas
DESENVOLVIMENTO
E SEUS
da riqueza gerada.
DESDOBRAMENTOS NO ÂMBITO ECONÔMICO
Assim, a dimensão da formulação de políticas públicas está embasada na
sustentabilidade de uso dos recursos naturais. Para Sachs (1993), no planejamento do
desenvolvimento devem-se considerar, concomitantemente, as seguintes dimensões:

 Sustentabilidade social: parte do princípio da justiça social, tem como objetivo
construir uma civilização do “ser”, em que exista maior eqüidade na distribuição do
“ter”;
 Sustentabilidade econômica: refere-se a melhor alocação e gestão mais eficiente
dos recursos;
 Sustentabilidade ecológica: relaciona-se com o uso adequado dos recursos dos
diversos ecossistemas, com destaque para os produtos fósseis e resíduos de origem
industrial;
 Sustentabilidade espacial: é adquirida a partir da eqüidade distributiva territorial
dos aglomerados humanos e econômicos;
 Sustentabilidade cultural: inclui soluções criativas para o conceito de
ecodesenvolvimento, por meio de soluções específicas que possibilitem a
continuidade cultural, contemplando-se a região, sua cultura e seu ecossistema.
Com este enfoque, o desafio é, portanto, mudar a natureza e a direção do modelo de
desenvolvimento dominante no mundo, aproveitando de outra maneira potencialidades
humanas, sociais e científicas; é defender uma globalização solidária, baseada em valores
comuns e em objetivos partilhados de integração e de expansão, incorporando os países em
desenvolvimento e os marginalizados que, de outra forma, estariam excluídos, de antemão, da
partilha das conquistas do todo da comunidade internacional.

Desde então, inicia-se uma corrida na tentativa de se reduzirem as relações conflituais
entre natureza / meio ambiente e desenvolvimento sócio-econômico. Várias ações e estudos
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foram desenvolvidos no intuito de se procurar uma proposta alternativa capaz de direcionar a
sociedade a um desenvolvimento orientado pelo princípio da sustentabilidade ambiental.
Assim, Sustentabilidade é a palavra-chave. O mundo será obrigado a se desenvolver
de forma
sustentável - ou seja, queSOBRE
preserve DESENVOLVIMENTO
o meio ambiente - e as empresas
deverão fazer o
2 CONSIDERAÇÕES
E SEUS
mesmo, por DESDOBRAMENTOS
iniciativa própria ou por exigência
legal. IssoECONÔMICO
poderá ser conseguido com um
NO ÂMBITO
programa de Gestão Ambiental. O projeto organizacional sustentável busca criar um novo
tipo de empresa integrada com o ambiente natural. A busca da sustentabilidade passa a ser
uma prioridade, demandando práticas inovadoras de gestão com vantagem competitiva.
Portanto, o desenvolvimento de práticas que conciliem a atividade produtiva com o
uso sustentável dos recursos naturais vem se dando de forma crescente pelo setor industrial
brasileiro, com resultados expressivos na redução da poluição e desperdícios. Além disso, o
melhoramento contínuo dos modelos de produção aliados a estratégias de desempenho
sustentável, aos poucos, irá resultar em excelentes oportunidades de negócios e acesso a
novos mercados.

Surge, assim, o espaço Indústria Sustentável tendo como pilares as dimensões do
desenvolvimento sustentável: crescimento econômico, equilíbrio ecológico e progresso social
ou, numa formulação alternativa, competitividade, ambiente saudável com desenvolvimento
social.

2.4.2 Abordagens críticas ao conceito de desenvolvimento sustentável
Desenvolvimento Sustentável pode ter um sentido profundamente radical, de
igualdade e justiça social, de preservação de diversidade cultural, de autodeterminação e de
integridade ecológica, afirma Leff (2001). Ainda segundo o autor, também pode ser uma
noção conservadora, na medida em que for usado e entendido dentro de um marco tradicional
de teoria econômica e concebido como sinônimo de crescimento sustentável, uma vez que
crescimento sustentável é uma contradição em termos.
Até onde se produzem opiniões, os apologistas do desenvolvimento sustentável
entendem sua proposta como sendo crescimento capitalista. Assim, por exemplo, Relly (apud
Herculano, 1992), presidente da EPA (Agência de Proteção Ambiental) dos Estados Unidos,
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em um artigo intitulado "O Capitalismo Verde: os benefícios ambientais do crescimento
estável", observa o quanto o crescimento econômico beneficia o meio ambiente e como a
expansão econômica se harmoniza com a proteção ambiental.

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE DESENVOLVIMENTO E SEUS
Para o DESDOBRAMENTOS
empresário Márcio Fortes, Coordenador-Executivo,
no Brasil, do Conselho
NO ÂMBITO ECONÔMICO
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, o que segundo ele significa uma nova
ordem econômica mundial e uma "revolução ambiental", envolvendo a integração de critérios
econômicos à prática ecológica: é alcançado pela aceleração do desenvolvimento, uma vez
que o que polui é a miséria. Para o empresário as causas de deterioração ambiental são
identificadas em três campos: 1) no uso de tecnologias poluidoras; 2) no aumento
demográfico; 3) na intensificação e expansão da miséria (Fortes, 1991, apud Herculano,
1992).

As soluções de desenvolvimento sustentável propostas são: 1) reorientação
tecnológica e institucionalização por meios de fiscalização internacionais; 2) controle
populacional para o Terceiro Mundo; 3) políticas de ajustes e de ajuda financeira dos países
ricos aos pobres. Tais propostas permitem inferir qual é a concepção de "desenvolvimento
sustentável" subjacente: é a do eco-capitalismo, que se traduz na confiança no avanço
tecnológico capaz de produzir uma industrialização limpa e controlar a fecundidade das
mulheres do Terceiro Mundo. A causa primordial da deterioração ambiental é tida como
sendo a pobreza, muito mais do que os dejetos tóxicos do Primeiro Mundo; portanto, o
desenvolvimento sustentável proposto é algo que vai "aliviar" a pobreza, "reduzi-la",
"mitigá-la", dar oportunidade de vida melhor dentro de "padrões mínimos de consumo"
(Fortes, 1991, apud Herculano, 1992).

Afere-se pela postura de Fortes que a pobreza e a deterioração ambiental formam um
círculo vicioso, no qual cada termo é causa e efeito do outro. Além da injustiça cega que é não
mencionar com a mesma insistência a degradação ambiental trazida pelo crescimento
exponencial e o consumismo do Primeiro Mundo, não aventar a hipótese de que pobreza e
deterioração ambiental sejam efeitos indesejáveis de um modelo de crescimento que busca
incremento de capital e não o atendimento das necessidades humanas seria um descuido.
Pobreza e degradação ambiental não são percebidas enquanto características inerentes à lógica
perversa de um modo de produção concentrador, mas como percalços inesperados e

29

perversos, passíveis de serem contornados e controlados através de políticas de ajustes e
correções.

Na visão de Andrade; Tachizawa; Carvalho (2002) o desenvolvimento sustentável é
alcançável
via sistema econômico mundial
cooperação integrada onde asEmultinacionais
2 CONSIDERAÇÕES
SOBREdeDESENVOLVIMENTO
SEUS
têm importanteDESDOBRAMENTOS
papel a desempenhar. A cooperação
internacional
é enfatizada por se entender
NO ÂMBITO
ECONÔMICO
que é pura ilusão achar que os países em desenvolvimento possam viver por seus próprios
meios. É interessante ressaltar a insistência em usar tal terminologia - países em
desenvolvimento - quando os próprios dados do relatório evidenciam a pauperização e
espoliação crescentes de tais países.
Defendem ainda e incorporam o conceito de "desenvolvimento sustentável" às
agências internacionais de fomento ao desenvolvimento do Terceiro Mundo e à Comissão
Econômica da ONU para a América Latina e Caribe - CEPAL, que, em recente estudo já
citado, vêem os recursos naturais enquanto bens de capital, uma nova forma de capital tão
importante quanto o capital financeiro, o capital humano, o capital físico e os acervos
institucional e cultural. Para a CEPAL, desenvolvimento sustentável é entendido como
progresso técnico em um sistema de competitividade internacional do qual o meio ambiente é
um meio econômico para assegurar o alcance do objetivo último do desenvolvimento, que
passa a ser a pessoa (Furtado, 1961).

Os ambientalistas advertem que a noção de "desenvolvimento sustentável" vem sendo
perversamente invertida e reinterpretada como uma estratégia de expansão do mercado e do
lucro, quando, na verdade, significa originalmente “mudanças-chaves” na estrutura de
produção e consumo, nova ética do comportamento humano e recuperação do primado dos
interesses sociais coletivos. As ortodoxias terceiro-mundistas de esquerda e de direita se
opõem ao conceito de desenvolvimento sustentável por diversos motivos.
Desenvolvimento Sustentável, critica Carvalho (1991), é um conceito que tem sua
matriz no projeto desenvolvimentista liberal aplicado ao meio ambiente e que surge a partir
do fracasso desta promessa desenvolvimentista. Para a autora, há “um certo tom farsesco” no
uso dessa expressão, que é utilizada como denotadora de um consenso que na verdade não
existe e que sugere a superação da degradação ambiental e humana através do crescimento

30

econômico e de políticas de cooperação internacional que, na verdade, reafirma o atual
modelo de desenvolvimento.

Numa primeira acepção, desenvolvimento sustentável é uma expressão que vem sendo
usada como epígrafe de boa sociedade, senha e resumo da boa sociedade humana. Neste
sentido,2 aCONSIDERAÇÕES
expressão ganha foros deSOBRE
um substituto
pragmático, seja da utopia E
socialista
DESENVOLVIMENTO
SEUS tornada
ausente, sejaDESDOBRAMENTOS
da proposta de introduçãoNO
de ÂMBITO
valores éticos
na racionalidade capitalista
ECONÔMICO
meramente instrumental. Nesta acepção, desenvolvimento sustentável é um equívoco, pois,
desenvolvimento não é sinônimo de sociedade, nem desenvolvimento sustentável é sinônimo
de nova sociedade. O termo desenvolvimento prende o debate ao campo restrito da economia
e reafirma sua hegemonia num momento em que o mais importante é reduzi-la àquilo que ela
tão somente é um mero instrumental, que deve estar subordinado às questões éticas mais
substantivas.

Numa segunda acepção, desenvolvimento sustentável é desmistificado como sendo
apenas aquilo que é: um conjunto de mecanismos de ajustamento que resgata a funcionalidade
da sociedade capitalista, ora naturalizada como paradigma da sociedade moderna: nova
contabilização dos processos produtivos, incorporando externalidades; políticas de
financiamento mais brandas; novos indicadores de desenvolvimento, que incorporem o
bem-estar humano e proteção ambiental; reciclagem industrial; controle de emissões;
parcimônia no manejo dos recursos naturais; estímulo à produção de conhecimento ambiental
e a programas de monitoramento; controle demográfico etc.. Desenvolvimento sustentável
neste segundo sentido é então visto não como nova sociedade, nova ordem econômica ou
revolução ambiental, mas apenas como um conjunto de medidas paliativas, em prol do
capitalismo verde.

Obstante esses questionamentos, no Brasil, o Protocolo Verde, criado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e
assinado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDS e outros
bancos oficiais, representa, desde 1995, a principal iniciativa governamental para estimular a
linha de financiamento de projetos industriais que levam em conta aspectos ambientais.

O Protocolo Verde segundo Castro et al. (1998) está consolidando, junto às
instituições financeiras brasileiras e estrangeiras, a proposta de criação de mecanismos de
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captação de recursos financeiros, por intermédio do lançamento de bônus brasileiro junto aos
fundos éticos internacionais.
A linha de financiamento FINEP VERDE foi criada para apoiar projetos na área
ambiental, de acordo com a missão institucional do FINEP Financiadora de Estudos e
Projetos, que procura promover o desenvolvimento da estrutura de ciência e tecnologia e a
mobilização dessa para o setor produtivo.

CAPÍTULO 3
A QUESTÃO AMBIENTAL
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3 A QUESTÃO AMBIENTAL

A crise ambiental é, sem dúvida, a grande preocupação por parte das nações, pois os
problemas ultrapassam as fronteiras nacionais, afetando a vida em todo planeta. Diz respeito
aos limites da exploração desenfreada dos recursos naturais pelo homem. Tendo na atividade
industrial, principalmente, a incompatibilidade do progresso econômico com o equilíbrio
ecológico do planeta.

3.1 O SURGIMENTO DA QUESTÃO AMBIENTAL E SUAS DIFERENTES
CORRENTES
O pensamento ambientalista passou a ser forjado em meados de 1962, quando a
bióloga americana Rachel Carlson lançou um livro intitulado “Primavera Silenciosa”, no qual
provava que os pesticidas usados na agricultura eram os responsáveis pelo desaparecimento
de inúmeras espécies, e pássaros estavam ameaçados de extinção, inclusive a águia, símbolo
dos Estados Unidos. Esta obra soou como um alarme sobre os rumos e conseqüências
inesperadas da tecnologia científica e veio engrossar o caudal daqueles que criticavam a
irracionalidade da ciência moderna, até então enaltecida.
Entretanto, para alguns autores, o pensamento ambientalista remonta ao século XVIII,
quando uma visão romântica, arcadiana, idealizava a vida simples rural e criticava o
utilitarismo da nova sociedade industrial que surgia. Também é dessa época o aparecimento
de naturalistas como Von Linné, na Suécia, e G. White, na Inglaterra (Chauí, 1987).

33

Um dos pontos mais característicos do pensamento ambientalista é a crítica à ciência
moderna e a um ser humano que, via conhecimento, se arroga o direito de domar a natureza,
dela pretendendo ser independente. A ciência moderna, surgida com Francis Bacon, Newton e
Descartes, passa a ver a natureza como um mecanismo a ser controlado, uma máquina a ser
investigada, dominada e subjugada. Assim, tendo dessacralizado e profanado a natureza, a

A QUESTÃO
AMBIENTAL
ciência moderna é percebida 3como
a cunha que cinde,
separa a cultura humana da natureza.
Esta cisão é histórica, isto é, até uma dada etapa da história da raça humana teria havido uma
harmonia entre o reino da cultura humana e o reino da natureza. A própria origem etimológica
do termo cultura corroboraria tal harmonia:
Vinda do verbo latino colere, cultura era o cultivo e o cuidado com as plantas, os
animais e tudo que se relacionava com a terra; donde, agricultura. Por extensão, era
usada para referir-se ao cuidado com as crianças e sua educação, par ao
desenvolvimento de suas qualidades e faculdades naturais; donde, puericultura. O
vocábulo estendia-se, ainda, ao cuidado com os deuses; donde, culto. Cultura,
escreve Hanna Arendt, era o cuidado com a terra para torná-la habitável e agradável
aos homens; era também o cuidado com os deuses, os ancestrais e seus
monumentos, ligando-se à memória e, por ser o cuidado com a educação, referia-se
ao cultivo do espírito (Chauí, 1987, p.11).

Com a industrialização, a concentração populacional urbana e o incentivo ao
consumo como características básicas da sociedade moderna, os problemas sociais e
ambientais se agravam, surge assim, uma civilização que se caracterizou por ultrapassar os
limites da dimensão humana, por criar o tempo abstrato e aglutinar uma massa de miseráveis
urbanos em substituição a pobreza rural. A modernidade, que eclodiu a partir do século XVI,
com as expansões ultramarinas e as revoluções científica e industrial, transformou a cultura
em um processo civilizatório e assim passou a estabelecer uma relação de oposição:
cultura/civilização, de um lado, e do outro a natureza. Atente-se ao fato de que “civilizar”
passa a ser a expressão usada para designar as conquistas mercantis-colonialistas da Europa
sobre os povos “primitivos” dos demais continentes (Chauí, 1987, p. 13).
Já no século XX, o pensamento ambientalista surge imbuído de uma crítica e uma
recusa ao mundo moderno e sua ciência. Em 1945 os Estados Unidos explodiam as primeiras
bombas atômicas. A primeira, em caráter experimental, no deserto de Los Alamos; as demais,
sobre as populações civis de Hiroshima e Nagasaki, ao término da Segunda Guerra Mundial.
Foi então que os habitantes do planeta se deram conta de que o conhecimento humano
acabava de atingir uma etapa pela qual se tornava capaz de destruir o mundo todo. A sensação
de estar-se confinado numa nau de insensatos – a nave Terra – tripulada por lunáticos
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destruidores causou intenso desconforto e o início de movimentos pacifistas e antinucleares
que viriam a se transformar nos primeiros movimentos ambientalistas.

O pacifismo antinuclear, somado à crítica à ciência moderna, à crítica ao produtivismo
e ao consumismo, à rebeldia diante de um Estado autoritário e belicista, veio desembocar no

3 A QUESTÃO
AMBIENTAL
movimento hippie e sua contracultura,
que revalorizava
as filosofias orientais milenares e
enaltecia os estilos de vida de etnias e culturas não-urbanas, tradicionais, dominadas, tais
como os indianos, os índios, os camponeses, os ciganos. O movimento hippie caracterizou-se
pela ênfase na vida comunitária e campestre, pela recusa à guerra dos Estados Unidos contra o
Vietnã e pelo lema Paz e Amor. Em resumo, uma das vertentes do ambientalismo
contemporâneo viria dessa recusa ao mundo moderno – sua ciência, técnica e estilos de vida –
e de uma crítica ao Estado e ao industrialismo totalitários, seja na expressão capitalista, seja
na sua expressão comunista. Esta seria a vertente arcadiana e antiprogressista do pensamento
ambientalista. Seriam os alternativos.

Uma segunda vertente, em ordem cronológica, do pensamento ambientalista é aquela
chamada por seus críticos de neo-malthusianismo, pois centra sua preocupação na
necessidade de se limitar a população humana terrestre, a fim de evitar a degradação da
qualidade de vida. Seus expoentes são Garrett Hardin e o casal Ehrlich. Hardin argumentava
em favor da restrição ao crescimento demográfico, utilizando-se das alegorias do pastor
medieval é do bote salva-vidas: na Idade Média, os pastores levavam seus rebanhos aos pastos
comunais. Haveria então uma contradição entre o interesse de cada pastor em expandir o seu
rebanho e a limitação física do pasto, que era um só. Ou seja, a existência de um único pasto
deveria conduzir os pastores a dimensionarem um tamanho ótimo para seus rebanhos. A
segunda alegoria, a do bote salva-vidas, também argumenta em favor de um tamanho
populacional adequado, posto que, se num bote cabem dez pessoas, dez pessoas nele se
salvam, mas a décima primeira fará com que todos afundem.
Na concepção de Hardin, o décimo primeiro passageiro do bote Terra eram os
prolíficos habitantes do Terceiro Mundo. Portanto, como medida de bem comum caberia o
término de qualquer política de ajuda do Primeiro Mundo ao Terceiro. No mesmo diapasão
Ehrlich propõe o movimento de crescimento populacional zero como única forma de evitar a
degradação ambiental causada pelas altas taxas demográficas, que teriam o efeito de uma
verdadeira bomba.
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Em 1972, ano da realização da Conferência Internacional da ONU sobre Meio
Ambiente Humano, vêm a lume duas importantes contribuições aos debates acerca das causas
e soluções para a deterioração ambiental. A primeira delas, trazida pelos autores do Relatório
Meadows, pelo Clube de Roma, era a proposta do crescimento econômico zero para o mundo

3 A QUESTÃO
AMBIENTAL
todo, sob pena de uma catástrofe
ambiental mundial.
A proposta de crescimento zero foi um importante alimentador e orientador dos
debates internacionais pré-Conferência de 72, e contra ela se insurgiu o Brasil, que liderou
toda a bancada dos 77 países componentes do dito Terceiro Mundo. Zerar o crescimento
econômico naquele momento era visto como uma injustiça e uma iniqüidade, pois os países
ricos do Primeiro mundo só se lembravam da natureza depois de a terem degradado,
assegurando um patamar de produção e de tecnologia que agora queriam negar aos “em
desenvolvimento”.

A segunda contribuição mencionada ao debate sobre o meio ambiente vem, também
em 1972, do campo marxista: neste ano foi publicado em Londres o Manifesto pela
Sobrevivência, no qual se culpava o consumismo extremado, de interesse do industrialismo
capitalista, como sendo o responsável pela degradação ambiental. A forma de combatê-lo
seria combatendo o capitalismo e não fazendo campanhas anticonsumistas dirigidas aos
indivíduos.

Ainda no campo das esquerdas marxistas-ecológicas, cabe citar Gorz; Bosquet, (1977)
que introduzem a idéia da luta ecológica como um meio para se alcançar o fim do
capitalismo; Joe Weston, para quem a crise na qual está imerso é muito mais social e
econômica do que ecológica, uma vez que atrás dos problemas ambientais o que existe é a
pobreza. Seria o capitalismo e não o industrialismo o cerne dos problemas ambientais. Para
Pepper, outro ambientalista marxista britânico, a eliminação do capitalismo é pré-requisito
para a eliminação dos demônios ambientais, sendo, portanto, necessária uma aproximação
entre os Verdes e os Trabalhistas (Chauí, 1987).
Além das quatro vertentes do pensamento ambientalista: os alternativos, os
neomalthusianos, os zeristas e os marxistas, cabe ainda citar os Verdes, os fundamentalistas e
os eco-tecnicistas. Os Verdes, ou Ecologistas Sociais surgem na Alemanha como um
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antipartido, em 1983, em campanha eleitoral. A bandeira verde é a da descentralização, do
não-consumo, o ativismo, o pacifismo, a distribuição do trabalho além da distribuição das

A QUESTÃO
riquezas, a ética. Suas 3propostas
são asAMBIENTAL
de autogestão, de desconcentração, de
descentralização, de autonomia. Inspirado nos Anarquistas, o Movimento Verde é humanista,
individualista e antipositivista. Sustentabilidade e justiça social são para os Verdes as
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características mais importantes
de uma economia
verde, ou seja, de uma economia voltada
para as necessidades e não para o lucro (Thompson, 1990).
Quanto aos fundamentalistas, estes propõem uma visão ecocêntrica, não-humanista,
não-antropocêntrica, pois acreditam que a espécie humana é apenas uma forma de vida dentre
as demais e, portanto, sem mais direitos se ameaçarem outras criaturas vivas. Para Thompson
(1990) o planeta Terra é Gaia, um ser vivo. Mas Gaia não está ameaçada pelos humanos, pois
não é frágil e delicada diante de sua brutalidade: Gaia é uma mãe canibal que devora seus
filhos e que devorará os humanos se estes continuarem a alterar o meio ambiente. Os
fundamentalistas não pretendem transcender sua natureza animal e se transformar em “seres
morais e andróides sem paixão”, uma vez que, antes de tudo, o ser humano é animal.
Como uma última corrente, cumpre mencionar o eco-tecnicismo, ou tecnocentrismo,
uma espécie de ambientalismo otimista e acomodado, que acredita na superação da crise
ambiental através do desenvolvimento da ciência e suas novas técnicas. O eco-tecnicismo,
segundo o filósofo Edgar Morin, é a redução, uma ecodeformação, uma vez que dissolve a
questão ambiental, de características holísticas, totalizantes, a componentes meramente
técnicos.

Algumas das vertentes acima apontadas pretendem estar além da dicotomia
direita-esquerda ou capitalismo-socialismo, Thompson (1990) afirma que elas deslizam ao
longo de quatro eixos, em diferentes combinações, dependendo de quem as professa. Desse
modo, além dos dois eixos mencionados, duas outras dicotomias se fazem latentes:
espiritualismo/materialismo e modernidade/pós-modernidade. Embora existam tendências e
afinidades eletivas, nada impede, rigorosamente, um neomalthusianismo de esquerda, um
eco-tecnicismo marxista ou um ecocapitalismo espiritualista, pois as idéias, enquanto formas
vivas, são capturadas e reinterpretadas por diferentes indivíduos, de diferentes segmentos
sociais e trajetórias de vida. Neste sentido, as reduções pelas quais passa o pensamento
ambientalista são, não apenas inevitáveis, quanto naturais e prova eloqüente do vigor e
atualidade de suas idéias.

37

3 A QUESTÃO
AMBIENTAL
Alguns autores estabelecem
uma distinção
entre ambientalistas e ecologistas, de
acordo com sua inclinação por mudanças sociais estruturais ou não. Assim os ambientalistas
seriam reformistas, convencionais, enquanto que os ecologistas seriam aqueles sintonizados
com as questões sociais. Os ambientalistas tenderiam a atuar mais no campo jurídico,
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buscando uma coerção legal
prol da natureza,
e os ecologistas no campo político e na
militância mais direta. Esta distinção nos parece tênue e mais complicadora que
esclarecedora: os fundamentalistas, por exemplo, são militantes radicais e costumam lançar-se
em cruzadas terroristas em defesa de árvores e animais; entre nós, brasileiros, os
ambientalistas que recorrem às ações judiciais são na verdade personalidades combativas,
pioneiros e corajosos em um país onde as leis pouco são invocadas e, quando o são, geram
ameaças de morte como represália (Gorz; Bosquet, 1977).
No Brasil o movimento ambientalista tem hoje uma feição predominantemente social,
identificando as questões relativas à deterioração da natureza e do meio ambiente construído a
um "modelo de desenvolvimento" gerador de miséria para a sua população. Malvisto de
início, tido por mimetização da classe média primeiro-mundista e por forma ingênua de
entreguismo, o movimento tem crescido no país, expandindo-se pelas várias regiões, com um
caráter mais reativo às agressões sócio-ambientais que se sucedem. Apesar desta expansão,
está longe de ser um movimento de massas, mas tem ressonância, uma vez que seus militantes
são formadores de opinião e multiplicadores de informação, devido a seu perfil profissional
de alta escolaridade.

A Conferência de Estocolmo, em 1972, teve uma paralela, realizada por intelectuais,
grupos ecológicos e movimentos sociais, que não se sentiam representados na Conferência
oficial dos Chefes de Estado. Vinte anos após, essa conferência paralela ramifica-se numa
constelação de conferências simultâneas, tendo por denominação a Conferência do Cidadão
Global: conferência dos jovens, dos cientistas, dos empresários etc., uma delas será a
Conferência das Organizações Não-Governamentais - ONGs - e dos Movimentos Populares.
A fim de ter participação ativa em todo esse processo, os militantes ambientalistas e
sociais brasileiros se organizaram em um Fórum - o Fórum das ONGs Brasileiras Preparatório
para a Conferência da Sociedade Civil - sobre meio ambiente e Desenvolvimento - Brasil 92.
Criado em junho de 1990, este Fórum passou de 40 entidades-membros naquela época para
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cerca de 1.000 entidades, tendo já realizado sete Encontros Nacionais. Seu perfil é pluralista,
abrigando ONGs de defesa dos direitos indígenas, de negros, de mulheres, entidades sindicais,
grupos religiosos, associações de moradores, de jovens, institutos de assessoria a movimentos
populares, além dos ambientalistas propriamente ditos. Contudo, um perfil comum é exigido a
seus postulantes: o de serem críticos e independentes em relação ao "modelo de
desenvolvimento atual".

3 A QUESTÃO AMBIENTAL

3.2 CONCEITUAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DE SISTEMA
Compreendendo as organizações como aporte final de um sistema, cabe que antes se
proceda alguns comentários sobre o mesmo. Historicamente sistema é definido como o objeto
da análise empírica, entendido no sentido da mecânica newtoniana clássica. Uma das
primeiras definições da palavra sistema apareceu em 1874, na Alemanha, no dicionário
Meyers Konversationslexikon: sistema é um conjunto de partes organizadas em um todo.
Segundo Capra (1982) o paradigma cartesiano-newtoniano2, começa a ser
questionado, principalmente, com o desenvolvimento da física moderna quântica e com a
teoria da relatividade. Até então, a visão que se tinha do universo assemelhava-o a uma
máquina, e não como um todo dinâmico e indivisível.
Dessa forma, ainda segundo Capra (1982) a dificuldade do modelo cartesianonewtoniano encontra-se em explicar os acontecimentos que, cada vez mais, estão revestidos
de incertezas, quebrando a previsibilidade e a certeza deste modelo. Como respostas à
tendência fragmentária e reducionista do antigo paradigma, emerge o paradigma holístico.
As origens do pensamento holístico, enquanto pensamento filosófico, denota da
antigüidade, especialmente com Herácrito. Foi com a publicação do livro Holism and
Evolution, em 1921, Jan Smuts pode ser considerado o teórico fundador do movimento
holístico no século XX, que postulava um princípio organizador de totalidade, criando, assim,
o termo holismo3. De acordo com Floriano Filho (2000) o universo não podia ser interpretado
a partir da suposição que esse fosse uma colcha de retalhos, uma vez que, em suas palavras o
2

Chama-se paradigma newtoniano-cartesiano porque suas linhas mestras foram concebidas e, em sua grande
parte, consolidadas pelos trabalhos notáveis do filosófo e matemático francês Renée Descartes e pelo
extraordinário físico, astrônomo, místico e matemático inglês Sir Isaac Newton.
3 A palavra holismo deriva da expressão grega holos que significa totalidade.
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universo é sintético, ativo, vital e criativo de maneira crescente, cujo desenvolvimento
progressivo é moldado por uma atividade operativa holística única.
A interpretação do universo como um todo dinâmico, onde as partes interagem
constantemente, quando transportada para a realidade, diga-se mundana, desemboca na
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identificação operacional em seu aspecto
macro. O holismo, dessa forma, vem desencadear uma série de outras propostas.
O outro grande passo no sentido da ampliação do conceito de sistema foi dado com as
novas formas de enfrentar e compreender a natureza não humana, ou seja, com o surgimento
da ecologia. Assim, o conceito de ecossistema surge em 1935, com os trabalhos do botânico
inglês Sir Arthur Tansley. A partir desta época, conforme Odum (apud Fenzl, 1998), o
ambiente tornou-se o centro das atenções e o conceito de sistema foi de certa maneira, aberto
para fora.

Para definir sistemas, é necessário inicialmente distinguir entre sistemas isolados,
fechados e abertos. Enquanto os primeiros fogem do acesso empírico, porque não trocam nem
energia, nem matéria com seus ambientes, os sistemas fechados trocam somente energia com
seu entorno. Entretanto, o interesse aqui se concentra basicamente na terceira categoria: os
sistemas abertos que trocam energia e matéria com seus ambientes. Estes sistemas são de fato
aqueles que dominam nos processos da evolução biológica e apresentam características que
desafiam a visão newtoniana do universo: eles estão longe do equilíbrio, apresentam a
capacidade de auto-organização e se desenvolvem de maneira irreversível.
Uma definição atualizada de um sistema aberto deve, portanto, cobrir um conjunto de
características pouco comuns à lógica da mecânica clássica. De início uma definição deve ser
capaz de relacionar o espaço interno e o espaço externo do sistema. Assim, conforme Fenzl
(1998), há de se distinguir pelo menos três dimensões de espaço-tempo em sistemas abertos:
a) uma dimensão microscópica que descreve o espaço interno no nível dos elementos
do sistema;
b) uma dimensão mesoscópica de referência que se situa no nível das fronteiras
estruturais do sistema. O termo mesoscópico foi escolhido porque designa um plano
intermediário;
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c) uma dimensão macroscópica,
constituída
pelo espaço externo, além das fronteiras
estruturais do sistema. A dimensão macroscópica é o ambiente especificamente
relevante para a manutenção da coerência estrutural, ou seja, da reprodução
energético-material do sistema. Esta região é chamada campo de interação e faz
parte do sistema. Assim, sistemas abertos são constituídos por uma estrutura e um
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campo de interação,
intermediados
por um plano de referência, a fronteira
estrutural.
Um sistema aberto requer uma determinada quantidade e qualidade mínima de energia
e matéria de entrada para a manutenção da coerência estrutural. Estas entradas são
transformadas e aproveitadas pela estrutura do sistema e eliminadas na forma de saídas
energético-materiais, desvalorizadas e de qualidade inferior.

Pode-se afirmar, portanto, que sistemas abertos extraem energia e matéria do seu
campo de interação e devolvem energia e matéria desvalorizada ao mesmo. Este processo de
feedback entre campo de interação e estrutura, o metabolismo energético-material, depende
diretamente da forma específica do modo de organização estrutural.
Este processo de feedback entre a estrutura e o campo de interação obriga o sistema a :
a) formatar constantemente seu próprio ambiente relevante de acordo com seu padrão
específico de organização estrutural; b) adaptar sua organização interna (o espaço
microscópico) às mudanças que ocorrem no espaço macroscópico, no campo de interação.
Assim, o campo de interação forma, junto com a estrutura do sistema, uma unidade em
permanente interação e transformação. As dimensões macroscópicas e microscópicas
interagem desta maneira através das fronteiras estruturais e possibilitam ao sistema reagir
internamente às mudanças que ocorrem no exterior de sua fronteira estrutural. Partindo das
considerações feitas até aqui, propõe-se a seguinte definição: Um sistema aberto é composto
por um número finito de elementos que interagem de maneira coerente, formando uma
estrutura que engendra o surgimento de um campo de interação em permanente feedback com
a estrutura, através do qual o sistema se integra com seu ambiente, adquirindo a capacidade de
auto-organização e de evoluir de maneira irreversível (Fenzl, 1998).
Conforme descrito por Fenzl (1998) o conceito de auto-organização descreve os
parâmetros que regem a organização interna ou estrutural de um sistema, assim os elementos
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do sistema são sincronizados por estes parâmetros. O conceito de estrutura é utilizado aqui no
sentido da definição latina, ou seja, como plano arquitetônico de um edifício, como
ordenamento dos órgãos de um corpo ou como relação coerente entre palavras e idéias de um
discurso. Em última instância poder-se-ia dizer que a característica do conceito de estrutura
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fundamenta-se na maneira como
os seus elementos
se ligam e relacionam.
Da mesma maneira é conveniente diferenciar entre fronteira estrutural e fronteira de
sistema. A primeira é a fronteira ou o limite do espaço físico da estrutura, enquanto a segunda
necessariamente inclui o campo de interação. As fronteiras estruturais emergem quando um
determinado número de partes começa a agir de forma coerente, formando uma unidade
estrutural e uma fronteira entre o espaço interno e o espaço externo da nova estrutura
emergente. Esta fronteira possui características e funções específicas: Por um lado ela é
interface intermediadora da troca de energia entre as dimensões micro e macroscópicas do
sistema e por outro lado, assume uma função protetora para a manutenção da coerência das
partes e de uma superfície sensorial.
Dentro desse contexto de sistemas, inserem-se as organizações, assim, segundo
Chiavenato (1994), toda empresa pode ser vista como um sistema aberto, o qual apresenta
características em comum com um organismo biológico. Um sistema aberto existe, e somente
pode existir, pelo intercâmbio de materiais com seu ambiente. Ele importa materiais,
transforma-os por meio de processo de conversão, consome parte dos produtos da conversão
para sua manutenção interna, e exporta o restante. Direta ou indiretamente, ele intercambia
seus resultados (saídas) para obter insumos (entradas), incluindo recursos adicionais para
manter-se. Esses processos de importação-conversão-exportação constituem o trabalho que a
empresa tem de fazer para viver.

Assim, a partir de um ponto de vista sistêmico, as únicas soluções viáveis são as
soluções “sustentáveis”, em que uma sociedade satisfaz suas necessidades sem diminuir as
perspectivas das gerações futuras.
Portanto, a fim de avançar na direção da sustentabilidade, cabe uma redefinição do
significado de riqueza e progresso, em face de uma visão de vida e de sociedade mais
integrada e sistêmica. Assim, Robbins apud Magalhães Filho (1991) indaga como superar a
tensão dialética entre instituições especializadas e organizações altamente efetivas em suas
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missões, e a necessidade social de induzir estas mesmas organizações a assumirem maiores
responsabilidades pelo bem comum?

Para construir uma sociedade sustentável, é essencial entender que um meio ambiente
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saudável é condição necessária
o bem-estar,
o funcionamento da economia e, enfim, a
sobrevivência da vida na terra.
Corroborando com essas idéias Almeida (apud Morato, 2003), afirma que a concepção
de sustentabilidade passa ter uma relevância melhor quando se atribui um sentido à palavra
sobrevivência. Ainda segundo o autor está começando a antever e a construir um novo
modelo científico que se baseia no conceito de relação, passando pelo processo de mudança
de paradigmas, em que o velho paradigma cartesiano está cedendo lugar ao novo da
sustentabilidade que pode também ser denominado visão ecológica. As suas principais
diferenças podem ser observadas no Quadro 3.1.

CARTESIANO
Reducionista, mecanicista, tecnocêntrico
Fatos e valores não relacionados
Parceiros éticos desconectados das práticas
cotidianas
Separação entre objetivo e subjetivo
Seres humanos e ecossistemas separados, em
uma relação de dominação.
Conhecimento compartilhado e empírico
Relação linear de causa e efeito
Natureza entendida como descontínua, o todo
formado pela soma das partes
Bem-estar avaliado por relação de poder
(dinheiro, influência, recursos)
Ênfase na quantidade (renda per capita)
Análise
Centralização de poder
Especialização
Ênfase na competição
Pouco ou nenhum limite tecnológico

SUSTENTÁVEL
Orgânico, holístico, participativo
Fatos e valores fortemente relacionados
Ética integrada ao cotidiano
Interação entre objetivo e subjetivo
Seres humanos inseparáveis dos ecossistemas, em
uma relação de sinergia
Conhecimento indivisível, empírico e indutivo
Relação não-linear de causa e efeito
Natureza entendida como um conjunto de
sistemas inter-relacionados, o todo maior que a
soma das partes
Bem-estar avaliado pela qualidade das interrelações entre os sistemas ambientais e sociais
Ênfase na qualidade (qualidade de vida)
Síntese
Descentralização de poder
Transdisciplinaridade
Ênfase na cooperação
Limite tecnológico definido pela sustentabillidade

Quadro 3.1: Paradigma cartesiano versus paradigma da sustentabilidade
Fonte: Almeida (apud Morato, 2002)

3.3

AS ORGANIZAÇÕES E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Para estabelecer uma relação entre Desenvolvimento Sustentável e a dinâmica das
organizações há necessariamente que se enfocar os seguintes aspectos: (a) a relação entre os
estados micro e macroscópicos de uma organização e; (b) a necessidade da organização de
importar e exportar matéria e energia para garantir a auto-organização e sua capacidade de
evoluir.
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A relação entre o estado microscópico e macroscópico de uma organização deve ser de
tal forma que a coerência interna dos elementos e a manutenção do estado estacionário
possam ser garantidas. Isto é o primeiro princípio que deve ser respeitado para garantir a
sustentabilidade de uma organização ou, como se tornou mais freqüente dizer, sistema aberto.
Como analogia Fenzl (1998) cita como exemplo um ser humano individual como
organização, onde, o funcionamento dos órgãos internos (coerência interna dos elementos,
espaço microscópico) e a manutenção do estado estacionário (a integridade estrutural do seu
corpo), somente poderão ser garantidos se a relação entre o ambiente do indivíduo (a
dimensão macroscópica) e o espaço interno tenha um mínimo de compatibilidade. Por outro
lado, para que sistemas abertos possam evoluir, é necessário que o input energético e material
tenham a qualidade certa.

Na prática isto significa que as organizações evoluam na medida em que são capazes
de aperfeiçoar permanentemente sua capacidade de reagir estruturalmente às modificações
das fontes energético-materiais, mantendo a coerência interna, assim como evoluam na
medida em que são capazes de aperfeiçoar permanentemente sua capacidade de agir sobre seu
ambiente relevante para garantir a quantidade e melhorar a qualidade das fontes de
energéticos e materiais.
Em princípio, todas as organizações são sustentáveis, enquanto capazes de sustentar
seu metabolismo energético-material. A maneira como organização cumpre com esta
necessidade básica, depende fundamentalmente da forma como este metabolismo é
estruturado. Se esta estruturação se torna incompatível com as condições gerais do seu
ambiente relevante, a organização é condenada a desintegrar-se e a desaparecer.
Bem mais complexo é verificar se a sociedade humana pode criar os instrumentos
científico-técnicos e políticos capazes de medir concretamente a sustentabilidade do seu
próprio processo evolutivo e tomar as decisões políticas corretas para garantir a
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sustentabilidade futura. Neste sentido, surgem na década de 90 dois conceitos que parecem
marcar um avanço nas discussões sobre o problema do desenvolvimento sustentável:
Metabolismo Sócio-Econômico (MSE) e Eficiência Energético-Material (EEM) Fischer (apud
Fenzl, 1998).
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As relações sociais, culturais, e econômicas no seu conjunto, por mais diversas que
possam ser, garantem a reprodução do sistema como um todo. Para manter a coerência, a
sociedade humana precisa, como toda organização, de recursos que ela importa do seu
ambiente (água, matéria prima, nutrientes, energia, oxigênio, etc.) os transforma em materiais,
substâncias que possam sustentar a reprodução do corpo social, e exporta o que não serve
mais. A quantidade total de substâncias e materiais que uma organização importa não pode,
segundo as leis da termodinâmica, sumir. Ela é, em parte usada em forma de trabalho de
reprodução do sistema, em parte reciclada e, em parte transformada em detritos e rejeitos mais
ou menos perigosos para o sistema. Por esta razão, as substâncias que não são aproveitadas
dentro das fronteiras estruturais da organização, devem ser recicladas, eliminadas ou
exportadas para não comprometer o funcionamento do metabolismo. Conforme Fenzl (1998)
os problemas que surgem em conseqüência disto, são:
a) do lado do input4. Esgotamento dos recursos e substâncias necessárias que leva a
um aumento constante da energia necessária para aquisição do input. Isto implica
em migrações, redução das populações, modificações nos hábitos alimentares,
conquistas, guerras, comércio, e surgimento de uma agricultura extremamente
intensiva;
b) do lado do output5. Se as substâncias usadas não podem (devido à quantidade e/ou
qualidade) ser reintegradas ao ambiente ou depositadas de maneira discreta. O
problema dos rejeitos e do lixo não é novo: as cidades do Império Romano já
tiveram problemas com o saneamento básico. O problema crucial das sociedades
industriais modernas é o input de substâncias que não derivam do ciclo biológico
recente, senão de processos industriais e de reservas geológicas (carvão, petróleo,
gás natural, minérios, etc.). Estas substâncias produzem emissões e tipos de rejeitos
com grande potencial tóxico, sendo difíceis de eliminar.

4 Input em economia significa insumo e em informática entrada
5 output econ. O produto, o resultado da combinação dos fatores de produção.
Inform. Resultados fornecidos após um processamento; dados de saída.
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Desde algumas décadas, o consumo energético faz parte da contabilidade econômica
geral dos países industrializados. Entretanto, sobre os fluxos materiais há poucas informações
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e geralmente incompletas. 3Até
agora, os dados
mais consistentes foram levantados, na
Alemanha, Áustria, Holanda, Suécia, Finlândia e no Japão. Mesmo nos EUA, cujo descaso
com problemas ambientais é conhecido, já existem trabalhos consistentes sobre fluxos
energéticos e materiais para determinados processos econômicos, inclusive há uma primeira
tentativa recente de realizar uma contabilidade nacional (Wernick, 1995 apud Fenzl, 1998).

Mesmo ainda incompleto, o conjunto dos dados disponíveis, até hoje, já permitem
traçar um perfil bastante preciso das características gerais do metabolismo energético-material
das sociedades industrializadas. A primeira e mais destacada característica, segundo Fischer
(1993) é, sem dúvida, o enorme consumo de matéria e energia do metabolismo industrial.
Comparando com dados dos países do chamado terceiro mundo, a intensidade material dos
processos produtivos nos países industrializados é de quatro a seis vezes superior, em termos
de consumo material - energético per capita. O aspecto inquietante é a atração que este
modelo de desenvolvimento exerce sobre os países atualmente emergentes, como a China,
Indonésia, Coréia, etc., onde o novo estilo de vida é extremamente intensivo do ponto de vista
material.

Atualmente, todo conceito de qualidade de vida é ainda diretamente vinculado com
um consumo de elevada intensidade material. O aspecto importante, entretanto, é o fato de
que a grande parte deste consumo não se deve às novas demandas históricas dos países
industrializados, e sim a satisfação das necessidades básicas da população, tais como a
construção civil, os hábitos alimentares, e as formas e métodos de abastecimento energético.
Conforme Fischer (1993) um fato interessante é que os produtos intensivos, em termos
energético-materiais, tais como eletrodomésticos, computadores e carros assumem um papel
relativamente pequeno no balanço energético-material dos países industrializados.
Basicamente são as necessidades básicas da população (habitação, alimentação, etc.) que são
responsáveis pela elevadíssima intensidade material destas economias. Isto demonstra que a
dependência da sociedade industrializada com a natureza não diminuiu através da
industrialização; o que mudou foram as dimensões do intercâmbio material com a natureza.

46

O metabolismo industrial é atualmente caracterizado pelo uso massivo e abusivo dos
seguintes materiais: água, recursos minerais, energéticos fósseis, ração animal, adubos,
cimento, madeira e aço. O desenvolvimento econômico (medido em PIB) Produto Interno
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diretamente vinculados com o uso crescente
(em termos absolutos) destes materiais.

Em geral, constata-se que a composição estrutural do metabolismo industrial dos
países industrializados é ainda baseada no uso crescente e intensivo de recursos não
renováveis. No caso da água e da biomassa (usada enquanto matéria prima) a intensidade do
uso não corresponde na maioria dos casos aos critérios mínimos da sustentabilidade. As taxas
de reciclagem (excluindo água e ar) são muito baixas e sensivelmente inferiores a 10% do
material anualmente usado.

A implementação crescente de tecnologias chamadas end-of-pipe, com a função de
estimular sistemas mais eficientes de remoção de emissões e resíduos conseguem modificar
em muitos países as estruturas dos sistemas de remoção e eliminar algumas emissões
altamente prejudiciais. Entretanto, em termos absolutos, a quantidade e a toxicidade dos
resíduos mantém-se em constante crescimento.
Assim, o mundo vive em plena era do desequilíbrio, uma vez que os resíduos são
gerados em ritmo muito maior que a capacidade de reciclagem do meio ambiente.

Neste cenário, emerge o conceito biológico de circuito fechado com o
reaproveitamento total de resíduos oriundos da fabricação de determinado produto. Para isto
as indústrias precisam substituir matérias primas não renováveis por materiais biodegradáveis
e re-aproveitáveis. Tal mudança requer pesquisa e investimento em novas tecnologias e um
corpo de profissionais agindo e produzindo de maneira alternativa e sustentável.

Desse modo, o conceito de desenvolvimento sustentável implica que as indústrias
adotem práticas ambientais “limpas” como o extrativismo sustentável, a agricultura orgânica,
tecnologias produtivas advindas de conceitos de biotecnologia, entre outros.

Por fim, a sobrevivência da organização está intrinsecamente ligada ao conceito de
desenvolvimento sustentável pois a sociedade não mais aceita as agressões ao meio ambiente,
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daí se faz necessário a implantação de uma Gestão Ambiental por parte da organização.
Entretanto, Viterbo Júnior (1998) alerta que o foco da “gestão ambiental” é a empresa e não o
meio ambiente. Somente através de melhorias em produtos, processos e serviços serão obtidas
reduções nos impactos ambientais por eles causados.

CAPÍTULO 4
GESTÃO AMBIENTAL
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A Gestão Ambiental de acordo com Valle (2002) consiste em um conjunto de medidas
e procedimentos bem-definidos que adequadamente aplicados, permitem reduzir e controlar
os impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente.

Portanto, a gestão é uma prática que visa superar a crise do planejamento que
apresenta dificuldades crescentes em controlar as variáveis econômicas e ambientais das
organizações. Assim, a gestão ambiental não se limita a regular o processo econômico
mediante normas de ordenamento ecológico, métodos de avaliação de impacto ambiental e
instrumentos econômicos para a valorização dos recursos naturais.
Nesse cenário, conforme Andrade; Tachizawa; Carvalho (2002) a gestão ambiental
deve ser dotada de uma visão sistêmica, global, abrangente e holística, que leve em conta a
relação entre mercado, cliente, fornecedores, comunidade e consumidor, já que a empresa é
um sistema aberto porque está formado por um conjunto de elementos relacionados entre si,
porque gera bens e serviços, empregos, dividendos, porém também consome recursos naturais
escassos e gera contaminação e resíduos. Esta visão sistêmica, abrangente permite uma
análise num cenário de longo prazo, caracterizando os objetivos institucionais
estratégias para atingi-los.

e suas
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Figura 4.1: Enfoque Sistêmico
Fonte: Andrade; Tachizawa; Carvalho (2002)
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Outro ponto relevante diz respeito a gestão ambiental participativa que propõe, além
da oportunidade de reverter os custos ecológicos e sociais da crise econômica, a possibilidade
de integrar a população marginalizada num processo de produção para satisfazer suas
necessidades fundamentais, aproveitando o potencial ecológico de seus recursos ambientais e
respeitando suas identidades coletivas. A gestão ambiental repousa em políticas públicas (não
exclusivamente estatais), de parceria com os atores sociais responsáveis pela preservação e
conservação dos recursos naturais-notadamente o Estado, os agentes empresariais e o
conjunto da sociedade.

Neste sentido, a gestão ambiental tem se configurado com uma das mais importantes
ferramentas relacionadas com qualquer empreendimento. Donaire (1999), revela que, de
modo geral, o gerenciamento ambiental pode ser conceituado como a integração de sistemas e
programas organizacionais que permitam: a) o controle e a redução dos impactos no meio
ambiente, devido às operações ou produtos; b) o cumprimento de leis e normas ambientais; c)
o desenvolvimento e uso de tecnologias apropriadas para minimizar ou eliminar resíduos
industriais; d) o monitoramento e avaliação dos processos e parâmetros ambientais; e) a
eliminação ou redução dos riscos ao meio ambiente e ao homem; f) a utilização de tecnologias
limpas (Clean Technologies), visando minimizar os gastos de energia e materiais; g) a
melhoria do relacionamento entre a comunidade e o governo; h) a antecipação de questões
ambientais que possam causar problemas ao meio ambiente e, particularmente, à saúde
humana.

50

Além de por em evidência os benefícios da gestão ambiental que estão descritos no
Quadro 4.1, Donaire (1999) enumera os seguintes argumentos para que a causa ambiental faça
parte da política estratégica da indústria.

 Aceite primeiro o desafio ambiental antes que seus concorrentes o façam;
 Seja responsável em relação ao meio ambiente e torne isso conhecido. Demonstre
aos clientes, fornecedores, governo e comunidade que a empresa leva as questões
ambientais a sério e que desenvolve práticas ambientais de forma eficiente;
 Utilize formas de prevenir a poluição. Ser considerada uma empresa amigável ao
ambiente, especialmente se ela supera as regulamentações exigidas, propicia
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vantagens de imagem em relação aos concorrentes, consumidores, comunidade e
órgãos governamentais;
 Ganhe o comprometimento do pessoal. Com o crescimento da preocupação
ambiental, as pessoas não querem trabalhar em organizações consideradas como
poluidoras do meio ambiente. Ter empregados interessados, dedicados e
comprometidos depende também de uma imagem institucional positiva.
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BENEFÍCIOS ECONÔMICOS
Economia de custos
–

Economia devido à redução do consumo de água, energia e outros insumos.

–

Economia devido à reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos e diminuição de
efluentes.

–

Redução de multas e penalidades por poluição.

Incremento de receitas
–

Aumento da contribuição marginal de “produtos verdes” que podem ser vendidos a
preços mais altos.

–

Aumento da participação no mercado devido à inovação dos produtos e menos
concorrência.

–

Linhas de novos produtos para novos mercados.

–

Aumento da demanda para produtos que contribuam para a diminuição da poluição.

BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS
–

Melhoria da imagem institucional.

–

Renovação do “portfólio” de produtos.

–

Aumento da produtividade.

–

Alto comprometimento do pessoal.

–

Melhoria nas relações de trabalho.

–

Melhoria e criatividade para novos desafios.

–

Melhoria das relações com órgãos governamentais, comunidade e grupos ambientais.

–

Acesso assegurado ao mercado externo.

–

Melhor adequação aos padrões ambientais.
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Quadro 4.1 : Benefícios da gestão ambiental.
Fonte: Donaire, 1995.

4.1 ABORDAGEM À GESTÃO AMBIENTAL NA ORGANIZAÇÃO
As estratégias das empresas cujo norte aponta à incorporação de parâmetros
ambientais têm evoluído consideravelmente. Para Hoffman (apud Souza, 1998) os governos e
as entidades sociais têm sido historicamente os mais proeminentes elementos a dirigirem as
práticas ambientais corporativas.
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Conforme Sharma (apud Souza, 1998), muito embora haja uma tendência geral, tal
evolução ocorre em cada empresa e cada indústria de modo bastante diverso. Sharma
identifica quatro fases históricas: gestação, politização, legislação e litigação. Em linhas
gerais as referidas fases ficam assim enunciadas:

Na fase de gestação (1980-85), a intensidade regulatória e a preocupação pública com
a preservação ambiental eram de baixo nível. Contudo, grupos ambientalistas mobilizaram-se
neste período para aumentar a consciência social sobre os danos ambientais causados pelas
indústrias de petróleo. Na fase de politização (1986-87), o meio ambiente tornou-se
importante nos debates de políticas públicas e as agências governamentais se incumbiram de
revisar as regulamentações e recomendaram que elas fossem racionalizadas e intensificadas.
As empresas tinham pouco interesse nas questões ambientais e, na sua maioria, apenas se
limitavam a atender à legislação. Durante a fase legislativa (1988-92), intensificou-se
dramaticamente a preocupação pública com o meio ambiente devido a vários ‘eventos
críticos’ que ocorreram no período, como alguns acidentes ambientais bastante publicados [...]
Grandes acordos e conferências internacionais, como o Protocolo de Montreal e o Relatório
Brundtland, também contribuíram para o acirramento da pressão da opinião pública e das
regulamentações sobre as empresas. Por fim, na fase de litigação (a partir de 1993), o nível de
preocupação pública com as questões ambientais permaneceu alto e, em 1993,
regulamentações federais e provinciais foram consolidadas e os administradores passaram a
ser considerados responsáveis criminalmente pelos acidentes e danos ambientais [...] estas
regulamentações causaram pânico, pois, representavam perda pessoal aos gestores das
empresas, obrigando-as a incorporar as preocupações ambientais em suas decisões e ações.
Sharma (apud Souza, 1998),

Após a dissimulada assimilação das fases acima descritas, afere-se que a gestão
ambiental é, ainda hoje, na grande maioria das empresas brasileiras, isolada do planejamento
e das decisões estratégicas empresariais. Estruturada nos órgãos operativos, a gestão
ambiental perde sua visão de longo prazo e passa a ser apenas um grupo voltado para resolver
“os problemas causados à empresa pelo meio ambiente”. Pode parecer exagero, mas, na
prática, é essa visão que prevaleceu nas últimas décadas e que permanece em algumas
empresas mais conservadoras.
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A gestão ambiental deve ser parte da gestão global da organização, com o objetivo de
desenvolver, implementar, concretizar, revisar e manter a política ambiental da empresa. O
sistema de gestão ambiental consiste da estrutura, das responsabilidades, práticas,
procedimentos, programas e recursos da organização mobilizados para a implantação e
manutenção da gestão ambiental.
Assim, a qualidade nas organizações deve ser entendida como uma filosofia que
embasa o modelo de gestão ambiental proposto. Aqui entendido como modelo de gestão
ambiental o conjunto de decisões exercidas sob princípios de qualidade ambiental e ecológica
preestabelecidos, com a finalidade de atingir e preservar o equilíbrio dinâmico entre objetivos
meios e atividades no âmbito da organização.

4.1.1 Origem e conceituação do desenvolvimento organizacional
Não há dúvida com relação ao fato de que o objeto de estudo da administração é a
organização. Conforme Andrade; Tachizawa; Carvalho (2002) a organização, a princípio, era
entendida como um conjunto de cargos e tarefas, cuja associação ocorria verticalmente e de
forma hierarquizada. Com o tempo, a organização passou a ser vista como um conjunto de
órgãos e funções que se desdobravam em complexas variáveis, chegando até as mais
modernas teorias de administração.

Tantas transformações implementaram o surgimento da Teoria do Desenvolvimento
Organizacional (DO). Citado por Andrade; Tachizawa; Carvalho (2002), Beckhard (1972)
observa que o desenvolvimento organizacional trata-se de um esforço planejado, abrangendo

4 GESTÃO AMBIENTAL

toda a organização. A administração de uma organização, assim gerida, ocorre por intermédio
de intervenções planejadas, considerando os procedimentos e ciências comportamentais.
Ainda segundo o referido autor, o movimento do desenvolvimento organizacional
surgiu em 1962, “não com um único autor, mas com um complexo conjunto de idéias a
respeito do homem, da organização como organismo e do ambiente”.
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Em termos conceituais, prima o movimento do desenvolvimento organizacional por
sua capacidade, tanto evolucional, do ponto de vista tecnológico, como adaptativa,
considerando as diversas facetas comportamentais do homem. Neste esteio, Andrade;
Tachizawa; Carvalho (2002, p. 15) assim colocam:

O conceito de desenvolvimento organizacional está intimamente ligado aos
conceitos de mudança e de capacidade adaptativa da organização à mudança. O DO
parte dos conceitos dinâmicos, por excelência, a saber: conceito de organização e
cultura organizacional; conceito de mudança; objetivos de mudança e conceito de
desenvolvimento.

O conceito de organização é, para a maioria dos especialistas em DO, tipicamente
behaveorista. Lawrence & Lorsch (1972 apud Andrade; Tarchizawa & Carvalho, 2002),
percebem a organização sob um prisma operacional. Para os autores “uma organização é uma
coordenação de diferentes atividades de contribuições individuais com a finalidade de efetuar
transações planejadas com o ambiente”. Sob tal referência, explicita-se que quaisquer
processos de transformação organizacional ocorrem a partir da eclosão de condicionantes
exógenas. Segundo Andrade; Tachizawa; Carvalho (2002, p.15-16):

[...] a gestão ambiental é uma força exógena à organização que vem provocando a
necessidade de mudança por parte das organizações industriais brasileiras, visando à
sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo. As forças endógenas
provêm do ambiente, como novas tecnologias, mudanças em valores da sociedade e
novas oportunidades ou limitações do ambiente. Essas forças externas criam a
necessidade de mudança organizacional interna

Em linhas gerais, o desenvolvimento organizacional enfatiza o microcomportamento como condicionante na conquista de um padrão macro-comportamental. Fazse necessário sempre que a organização perceber sua condição constante de luta pela
sobrevivência. Em outras palavras, a prática do desenvolvimento organizacional é constante e
se matura através de um sistema de gestão comprometido com seus colaboradores.
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4.1.2 A Legislação Ambiental e as Empresas
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Diante dos protestos crescentes da população contra os riscos de desastres ecológicos
ou da deterioração da qualidade de vida, os governos locais e nacionais são pressionados a
implantar normas cada vez mais severas de proteção e conservação.
As Constituições dos Estados e, em seguida, as Leis Orgânicas dos Municípios
praticamente corroboram com as responsabilidades ambientais, embasadas na competência
plena

concedida

aos

diversos

entes

da

Federação.

Existe

a

Lei

Federal

nº

6.803 de 1980, o Decreto de Executivo nº 88.351 e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
devidamente recepcionada pela Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Esta lei, ao
estabelecer as bases da Política Nacional do Meio Ambiente, cria o Sistema Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA, e dispõe sobre a articulação e responsabilidade dos seus órgãos
competentes envolvendo os três níveis de governo.
O governo tem o poder de regular, fiscalizar e controlar todas as atividades da
sociedade. Como conseqüência de tal premissa nas organizações e, em especial, no que diz
respeito ao meio ambiente, começou a ocorrer uma mudança no ambiente dos negócios em
que as organizações atuam, através de regulamentações e discriminações que limitam sua
possibilidade de atuação e localização e que começaram a provocar modificações em sua
própria organização produtiva, tornando seus custos de produção mais onerosos.
Com a resolução n.º 237/97, os municípios, interessados em ampliar seus espaços de
contribuição para com as questões ambientais, passam a ter diretrizes necessárias para o
exercício da competência de licenciamento ambiental e para a integração da atuação dos
órgãos competentes do SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio Ambiente.
A Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre crimes ambientais e
apresenta alguns pontos relevantes como o fato de que a responsabilidade das pessoas
jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partes do mesmo fato. Ainda
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contempla que os atuais proprietários e acionistas de uma empresa também são responsáveis
por danos cometidos pelos antigos proprietários, cabendo o direito de regresso.
Tal decisão implica em restrições e necessidade de avaliações cautelosas nos casos de
fusão, aquisição e incorporação de empresas que detêm passivos ambientais.
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Nesse sentido as empresas estão cada vez mais preocupadas em atingir e demonstrar
um desempenho ambiental, levando-as a “análises” ou “auditorias” ambientais como forma de
avaliar seu desempenho ambiental para posterior certificação ambiental. Porém, para que
esses procedimentos sejam eficazes, é fundamental a implantação de um Sistema de Gestão
estruturado e integrado, e as normas internacionais de gestão ambiental têm por objetivo
prover essa necessidades (Castro et. al.,1998).

4.2 ISO 14000
A International Organization for Standardization (ISO) – é uma federação mundial de
entidades nacionais de normalização, que congrega mais de cem países, representando
praticamente 95% da produção industrial do mundo. Organização não-governamental (ONG),
fundada em fevereiro de 1947, com sede em Genebra – Suíça, com o objetivo principal de
criar normas internacionais.

As normas desta série são baseadas na Norma BS 7750, emitida em março de 1992,
pelo Instituto Britânico de Normalização (BSI). Durante a realização da conferência Rio - 92,
foi proposta a criação de um comitê específico e independente na ISO para tratar
exclusivamente de questões relacionadas à gestão ambiental.

Em março de 1993, foi instalado, em Toronto, o Comitê Técnico 207 (TC - Technical
Committee), com o objetivo de elaborar a série de normas de gestão ambiental, denominadas
de ISO 14000.

As normas da série ISO 14000, segundo Reis e Queiroz (2002), são um conjunto de
normas ou padrões de gerenciamento ambiental, de caráter voluntário, que podem ser
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utilizadas pelas empresas para demonstrar que possuem um sistema de gestão ambiental, e
focam os seguintes aspectos da gestão ambiental:

 sistema de Gerenciamento Ambiental (EMS – Environmental Management
Systems);
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 auditoria Ambiental e Investigações Relacionadas;
 rotulagem e Declarações Ambientais;
 avaliação de Desempenho Ambiental;
 termos de Definições.
Desta maneira, o conjunto de normas da série ISO 14000 reflete e atende as
necessidades das empresas, fornecendo-lhes uma base comum para o gerenciamento das
suas questões ou aspectos ambientais.
A participação brasileira na ISO 14000 se dá através da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), do Grupo de Apoio à Normalização Ambiental (GANA) e do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). É o
INMETRO o órgão responsável pela autorização de organismos de certificação credenciados
(OCCs), pelo credenciamento de auditores ambientais e pela emissão da Norma NI - DINQP,
que estabelece os critérios de organismos de certificação e sistemas de gestão ambiental.

Os objetivos da ISO 14000 são os seguintes:
 formular normas universais para a gestão ambiental; 
 estruturar o sistema de gestão ambiental nas organizações; 
 harmonizar iniciativas de normalização pelos países;
 estabelecer padrões que levem à excelência ambiental;
 servir de guia para a avaliação do desempenho ambiental; 
 simplificar exigências de registros e selos ambientais; 
 minimizar barreiras ambientais.

A gestão ambiental da ISO 14000 está estruturada em dois grandes módulos
denominados avaliação da organização e avaliação de produtos e processos. O primeiro
módulo - avaliação da organização - consiste do sistema de gestão ambiental da avaliação de
desempenho ambiental e da auditoria ambiental. O segundo módulo - avaliação de produtos e
processos - compreende a avaliação do ciclo de vida, a rotulagem ambiental e os aspectos
ambientais em normas e produtos. Vide Quadro 4.2, o estágio de desenvolvimento de normas
e guias.
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ISO

NBR ISO

TÍTULO

WD

CD

DIS

FDIS

Publicação
ISO

Elab.
CE

Consulta
Pública

Análise
Votos CE

Aguardando
Publicação

Publicação
NBR

SUBCOMITÊ SC-001 – Sistemas de Gestão Ambiental
14001

14001

14001
14004

14004

14004
TR
14061

Sistemas de gestão ambiental –
Especificação e diretrizes para uso.
Idem revisão 1.
Sistemas de gestão ambiental –
Diretrizes gerais sobre princípios,
sistemas e técnicas de apoio.
Idem revisão 1.
Diretrizes para orientar organizações
florestais no uso das normas ISO
14001 E ISO 14004.

09/96

10/96

09/96

10/96

07/03

07/03
12/98

SUBCOMITÊ SC-002 – Auditorias Ambientais e Investigações Correlatas
14010

14010

14011

14011

14012

14012

14015

14015

Diretrizes para auditoria ambiental
- Princípios gerais.
Diretrizes para auditoria ambiental
- Procedimentos de auditoria Auditoria de sistemas de gestão
ambiental
Diretrizes para auditoria ambiental
- Critérios de qualificação para
auditores ambientais.
Gestão ambiental – Avaliação
ambiental de locais e organizações
(AVALOR).

Norma cancelada e substituída pela ISO 19011.

Norma cancelada e substituída pela ISO 19011.

Norma cancelada e substituída pela ISO 19011.

11/01

07/03
Continua....
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ISO

NBR ISO

TÍTULO

WD

CD

DIS

FDIS

Publicação
ISO

Elab.
CE

Consulta
Pública

Análise
Votos CE

Aguardando
Publicação

Publicação
NBR

SUBCOMITÊ SC-002 – Auditorias Ambientais e Investigações Correlatas
19011

19011

Diretrizes para auditores de sistema
de gestão da qualidade e/ou
ambiental.

10/02

11/02

SUBCOMITÊ SC-003 – Rotulagem Ambiental
14020
14021

14024

14025

14020

Rótulo e declarações ambientais –
Princípios gerais.
Rótulos e Declarações Ambientais Auto-declarações ambientais
(Rotulagem ambiental - Tipo II).
Rótulos e declarações ambientais Rotulagem ambiental Tipo I Princípios e procedimentos.
Rótulos e declarações ambientais Declaração ambiental Tipo III Princípios e procedimentos.

11/01

07/03

09/99

04/99

12/03

09/03

WD2
11/03

SUBCOMITÊ SC-004 – Avaliação de Desempenho Ambiental
14031
TR
14032

Gestão ambiental - Avaliação de
desempenho ambiental - Diretrizes.
Gestão ambiental - Exemplos de
avaliação de desempenho ambiental
(ADA).

11/99

12/03

11/99

Continua....
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ISO

NBR ISO

TÍTULO

WD

CD

DIS

FDIS

Publicação
ISO

Elab.
CE

Consulta
Pública

Análise
Votos CE

Aguardando
Publicação

Publicação
NBR

SUBCOMITÊ SC-005 – Análise do Ciclo de Vida
14040
14041

14042

14043
TR
14047
14048

TR
14049

14040

Gestão ambiental - Avaliação do
ciclo de vida - Princípios e estrutura.
Gestão ambiental - Avaliação do
ciclo de vida - Definição de objetivo e
escopo e análise do inventário.
Gestão ambiental - Avaliação do
ciclo de vida - Avaliação do impacto
do ciclo de vida.
Gestão ambiental - Avaliação do
ciclo de vida - Interpretação do ciclo
de vida.
Gestão ambiental - Avaliação do
ciclo de vida - Exemplos ilustrativos
de como aplicar a ISO 14042.
Gestão ambiental - Avaliação do
ciclo de vida - Formato da
apresentação de dados.
Gestão ambiental - Avaliação do
ciclo de vida - Exemplos de
aplicação da ISO 14041 para
definição de objetivos e escopo e
análise de inventário..

06/97

11/01

10/98

12/03

03/00

03/00

10/03

01/04

10/03

04/02

03/00

Continua...

62

4 GESTÃO AMBIENTAL

ISO

NBR
ISO

TÍTULO

WD

CD

DIS

FDIS

Publicação
ISO

Elab.
CE

Consulta
Pública

Análise
Votos CE

Aguardando
Publicação

Publicação
NBR

SUBCOMITÊ SC- 006 – Termos e Definições
14050
14050
Rev. 1

Gestão ambiental – Vocabulário.

05/98

Gestão ambiental – Vocabulário.

05/02

12/03

SUBCOMITÊ SC- 007 – Projetos para o Ambiente
TR 14062

Gestão ambiental - Integração de
aspectos ambientais no projeto e
desenvolvimento de produto.

11/02

12/03

SUBCOMITÊ SC- 008 – Comunicação Ambiental
14063

Gestão ambiental - Comunicação
ambiental - Diretrizes e exemplos.

CD. 1
09/03

SUBCOMITÊ SC- 009 – Mudanças Climáticas
14064
parte 1

14064
parte 2
14064
parte 3

Gases de efeito estufa - Parte 1:
Especificação para a quantificação,
monitoramento e relato de emissões e
remoções de entidades.
Gases de efeito estufa – Parte 2:
Especificação para a quantificação,
monitoramento e relato de projetos de
emissões e remoções.
Gases de efeito estufa - Parte 3:
Especificação e diretrizes para
validação, verificação e certificação.

11/03

11/03

11/03

Continua...
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QUADRO 4.2. DE PROGRESSO DE NORMAS E GUIAS ABNT/CB-38 – SÉRIE ISO 14000
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Como se pode observar, a série ISO 14000 abrangerá seis áreas bem definidas:


sistemas de gestão ambiental;



auditoria ambiental;



rotulagem ambiental;



aspectos ambientais das normas de produto;



análise do ciclo de vida do produto; e



desempenho ambiental.

A Figura 4.2 apresenta, esquematicamente, como está estruturada a série de
normas ISO 14000, e permite visualizar os dois grupos básicos em que se dividem: as da
organização e do processo produtivo, e as dos produtos (Valle, 2002).

Figura 4.2: Série de normas ISO 14000.
Fonte: Valle, 2002 .
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4.2.1 Sistema de Gestão Ambiental – SGA
Segundo a ISO 14000 (apud Reis e Queiroz, 2002) um sistema de gestão ambiental
pode ser definido como um conjunto de procedimentos para gerir ou administrar uma
organização, de forma a obter o melhor relacionamento com o meio ambiente. E que
assegurem o atendimento dos principais requisitos:



comprometimento com a melhoria contínua e a prevenção da poluição;



comprometimento com o atendimento à legislação ambiental do país e outros
requisitos do mercado que se deseja atingir;



estabelecimento de objetivos e metas ambientais;



avaliação e monitoramento do atendimento aos seus objetivos e metas ambientais;



conscientização e treinamento de todo o pessoal envolvido;



comunicação a todas as partes interessadas (acionistas, empregados, vizinhos,
consumidores); e



avaliação crítica do desempenho ambiental e adoção de medidas corretivas.

Na implantação de um sistema de gestão ambiental (SGA), os aspectos e impactos
ambientais devem ser identificados. Entretanto, muitas vezes, seus conceitos são confundidos.
Aspecto ambiental consiste de um elemento da atividade, produto ou serviço que pode
interagir com o meio ambiente. Por outro lado, impacto ambiental consiste de qualquer
alteração no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte de uma atividade, produto ou
serviço da organização. Neste sentido, percebe-se que a gestão ambiental no âmbito da
organização é condicionada pela pressão das regulamentações, pela busca de melhor
reputação, pela pressão dos acionistas, investidores e bancos no intuito de se precaverem com
relação ao ônus de uma atividade negativa (Viterbo Júnior, 1998).
Com relação à implantação de um sistema de gestão ambiental cabe aqui que se
enumere alguns benefícios:

 diferencial competitivo, uma vez que o conhecimento dos elementos das
atividades, produtos e serviços que interagem com o meio ambiente podem criar
barreiras comerciais para os competidores;
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 minimização de custos, através do controle de qualquer alteração, adversa ou
benéfica, que resulte das atividades, produtos ou serviços da organização;
 memória organizacional, englobando a gestão ambiental sistematizada, a
integração da qualidade ambiental à gestão da empresa, a conscientização
ambiental dos funcionários e a parceria com a comunidade, com reflexos positivos
na imagem da organização;
 minimização de riscos em função da segurança legal, da segurança das
informações, da minimização dos acidentes e passivos ambientais, da redução dos
riscos dos produtos e da identificação das vulnerabilidades.
Tais fatores impulsionam as empresas a buscarem certificação ambiental. Além dos
citados anteriormente, destacam-se as barreiras técnicas de mercado, o crescimento da
consciência ambiental, pressões de agências financiadoras, pressões de clientes, seguradoras,
modernização do sistema de qualidade e a sofisticação do processo produtivo (Valle, 2002).

A implementação de um sistema de gestão ambiental compreende cinco etapas:
comprometimento e política ambiental, planejamento, implementação e operação, medição e
avaliação e análise crítica e melhoria. A Figura 4.3 mostra, de forma esquemática, o ciclo de
aplicação da gestão ambiental na busca da melhoria contínua das condições ambientais em
uma organização, pela implantação de um sistema de gestão ambiental (SGA).
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Figura 4.3: Sistemas de gestão ambiental objetivando a melhoria contínua
Fonte: Valle (2002).

Conforme Valle (2002) a etapa 01 - comprometimento e política ambiental - consiste
da sensibilização, do comprometimento, da avaliação ambiental inicial no estabelecimento da
política ambiental. A etapa 02 - planejamento - compreende a definição dos aspectos
ambientais, dos requisitos legais e de outros requisitos, o estabelecimento dos objetivos e
metas ambientais e dos programas ambientais. A etapa 03 - implementação e operação envolve a definição da estrutura e responsabilidades, a realização de treinamento, o
levantamento do conhecimento e das habilidades das equipes, a comunicação interna, a
sistematização da documentação, o controle operacional e a elaboração de planos de
emergência. Na etapa 04 - medição e avaliação, são realizados, o monitoramento, a medição e
os registros dos impactos ambientais e a auditoria do sistema de gestão ambiental. Na etapa
05 - análise crítica e melhoria, todo o processo do sistema de gestão ambiental avaliado e
correções são introduzidas, com o objetivo de aperfeiçoá-lo.
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Reis e Queiroz (2002), por sua vez, afirmam que, a política ambiental é a declaração
dos princípios da empresa em relação ao seu desempenho ambiental. Para que a política seja
cumprida ela deve: ser estabelecida pela alta direção; definir relevância e abrangência do
sistema de gestão ambiental; atender leis, códigos e regulamentos; definir objetivos e metas;
comprometer-se com a melhoria contínua e a prevenção da poluição; ser documentada e
divulgada.

Muito se tem afirmado que o estabelecimento de uma política ambiental depende do
comprometimento da alta direção da organização. Na prática, particularmente para as grandes
organizações, o estabelecimento da política ambiental e a implantação de todo o sistema de
gestão ambiental têm sido assumidos pelas áreas ambientais, para só posteriormente virem a
ter o comprometimento da alta direção. Enquanto o sistema de gestão ambiental permite a
estruturação da gestão ambiental, a avaliação do desempenho ambiental (ADA) estabelece e
avalia os indicadores ambientais da empresa.

Segundo Tibor e Feldman (1996), embora ainda não publicadas no Brasil, as normas
14030 são fundamentais para medir, avaliar e comunicar o desempenho ambiental da
organização. Como benefícios da ADA, destacam-se: a identificação de áreas problemáticas e
oportunidades para melhorias; a melhoria no gerenciamento de cada elemento do SGA; a
criação de bases para a prevenção da poluição, melhor alocação de recursos e melhor
conformidade com regulamentações; o auxílio na avaliação de riscos ambientais e de
problemas potenciais; o fornecimento de informações para análises de custo-benefício; os
subsídios para o processo de análise da gerência ambiental.
Um sistema de gestão ambiental só terá sucesso duradouro se a auditoria ambiental for
realizada sistematicamente. A auditoria ambiental é a avaliação sistemática, documentada e
periódica do desempenho ambiental de uma organização. Seus objetivos visam o
cumprimento da legislação ambiental e da política ambiental da empresa e a verificação do
gerenciamento da empresa em relação às práticas ambientais. É importante ressaltar que a
auditoria ambiental pode ser realizada pela própria organização, utilizando seus empregados
ou consultores externos.
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A certificação ambiental cria rótulos ambientais, ou selos verdes, que são normas de
produto e/ou de processo de produção. De fato, afirma Valle (2002), a certificação estabelece
padrões e procedimentos para a fabricação de produtos. A adesão é voluntária, embora, em
certas situações, as barreiras comerciais praticamente obriguem as empresas a buscarem a
certificação. A ocorrência de selos verdes é mais comum nos países em que os consumidores
têm uma maior sensibilidade ambiental.

O selo verde está associado à avaliação de produtos e processos. No caso da ISO
14000, as normas estão relacionadas à avaliação do ciclo de vida, à rotulagem ambiental e aos
aspectos ambientais de normas e produtos. No Brasil, tais normas ainda não foram
aprovadas. Como exemplos de selos mais conhecidos, destacam-se: o Angel Bleu, na
Alemanha, o Ecologic Choice, no Canadá, o Eco-Mark, no Japão, o Green Cross e o Green
Seal, nos Estados Unidos, e o Ecolabel, na União Européia. No comércio internacional, os
principais selos verdes são o selo de embalagem, na Alemanha, o ecotex, da indústria têxtil, e
a certificação de origem para produtos florestais.

Conforme observado por Valle (2002), as normas de rotulagem ambiental, da ISO
14000 (14020, 14021 e 14024) têm como objetivos explicitar o diferencial competitivo dos
produtos ambientalmente adequados, harmonizar programas existentes e conferir maior
credibilidade para o mercado global. Os rótulos ambientais devem seguir os seguintes
princípios-chave:

devem

ser

precisos,

verificáveis,

relevantes

e

não

enganosos;

disponibilidade de informações; devem ser baseados em métodos cuidadosos, científicos e
abrangentes, de forma que resultados precisos e reproduzíveis possam ser obtidos; devem
incorporar a avaliação do ciclo de vida; exigências administrativas limitadas; transparência
nas pressuposições e limitações; não devem inibir a inovação; baseados em processo de
consenso.

Uma certificação mais rigorosa de selo verde exige uma avaliação do ciclo de vida
(ACV). A ACV é uma metodologia que aplica a perspectiva do ciclo de vida, isto é, assume
uma visão mais holística de um produto ou serviço, a partir das matérias-primas à produção,
distribuição e descarte final (Chehebe, 1998 apud Valle, 2002).
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Embora a ACV traga benefícios consideráveis para a empresa e o meio ambiente, sua
complexidade e limitações metodológicas, além da necessidade de estudos intensivos em
tempo e recursos, fazem com que sua aplicação seja ainda bastante restrita. Quando aplicada,
os limites do sistema e suas metas devem ser claramente definidos, visando a obtenção de
resultados concretos.

4.2.2. Aspectos e impactos ambientais
De acordo com o manual da UNIDO – Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial e a UNEP – Programas das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, um aspecto ambiental é definido na ISO 14001 como um “elemento das atividades,
produtos e serviços de uma organização que possa interagir com o meio ambiente”. Uma
observação a essa definição acrescenta que “um aspecto ambiental significativo é um aspecto
ambiental que tenha ou possa ter um impacto significativo no meio ambiente”.

Outra maneira, como mencionado na norma de orientação ISO 14004, é focalizar nos
produtos e serviços que criam alguma mudança, seja positiva ou negativa, no meio ambiente.
Escolhas óbvias incluiriam atividades que resultassem em poluição ou contaminação do ar, da
água, da terra, de resíduos sólidos ou em qualquer uso de matérias-primas ou outros recursos
naturais. As indústrias podem, também, se concentrar nos resultados de qualquer avaliação de
risco ambiental, qualquer informação, se disponível, sobre incidentes ambientais prévios e
todas as práticas de gestão ambiental existentes.
Essa análise pode envolver áreas das operações organizacionais que possam não ter
sido consideradas como “ambientais”, tais como pesquisa e desenvolvimento (considerações
ambientais no projeto de produtos), compras (avaliação de matérias-primas alternativas) ou
operações de escritório (manutenção dos prédios e reciclagem). Existem, também, aspectos
ambientais no planejamento de novos produtos de construção ou reformas das instalações
existentes.

Ainda segundo o manual da UNIDO/UNEP, a finalidade da identificação dos aspectos
ambientais é determinar quais deles têm ou podem ter impactos ambientais significativos. A
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identificação dos aspectos ambientais é um processo contínuo e a norma requer que as
organizações mantenham as informações atualizadas.
De acordo com a norma de orientação ISO 14004, o relacionamento entre aspectos
ambientais e impactos ambientais é o de causa e efeito. O aspecto ambiental é a causa, como
emissão de algo no ar, o efeito é o impacto no meio ambiente, como, por exemplo, o aumento
do nível de emissão no ambiente da fábrica. A mesma norma sugere um procedimento de
quatro etapas para identificar aspectos e impactos:



selecionar uma atividade ou processo (por exemplo, manuseio de matérias
prejudiciais);



identificar todos os aspectos ambientais possíveis da atividade ou processo (por
exemplo: derramamentos acidentais em potenciais);



identificar impactos reais ou potenciais associados ao aspecto (por exemplo: nível
de contaminação do solo e/ou água) e



avaliar a importância dos impactos.

Uma vez definidos os impactos ambientais, é necessário determinar sua importância.
Para avaliá-la, a norma de orientação ISO 14004 observa fatores como:



a escala do impacto;



sua gravidade;



a probabilidade de sua ocorrência;



a duração do impacto.

Por exemplo, o uso de papel na sede de uma empresa é uma atividade com aspecto
ambiental – produz lixo. O impacto é a quantidade de lixo descartado. Poderia ser reduzido
com reciclagem. Mas se a empresa tiver um problema sério de emissão de elementos tóxicos,
isso poderia ser considerado mais importante do que a oportunidade de reciclagem.

Segundo a Resolução 001/86 do CONAMA (2003) – Conselho Nacional de Meio
Ambiente – pode-se conceituar impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades
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físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afeta:

1. a saúde;
2. a segurança e o bem-estar da população;
3. as atividades sociais e econômicas;
4. a biota;
5. as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
6. a qualidade dos recursos ambientais.

Conforme Reis e Queiroz (2002) a NBR ISO 14001 trata da avaliação de impacto
ambiental em seu requisito 4.3.1 – Aspecto Ambiental, onde aporta: A Organização deve
assegurar que os aspectos relacionados a estes impactos significativos sejam considerados na
definição de seus objetivos ambientais.
Refere, ainda, a NBR ISO 14001 que:

É recomendável que o processo para a identificação dos aspectos ambientais
significativos associados às atividades das unidades operacionais considere, quando
pertinente:
1. emissões atmosféricas;
2. lançamentos em corpos de água;
3. contaminação do solo;
4. uso de matérias-primas e recursos naturais;
5. outras questões relacionadas ao meio ambiente e à comunidade.
Continua a norma referindo que:

É recomendado que o processo considere as condições normais de operação e as de
parada e partida, bem como o potencial de impactos significativos associados a situações
razoavelmente previsíveis ou de emergência.
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O processo tem por objetivo identificar aspectos ambientais significativos associados a
atividades, produtos ou serviços, não sendo sua intenção exigir uma avaliação detalhada do
ciclo de vida.

4.3 RESÍDUOS
A Revolução Industrial do século XIX introduziu novos padrões de geração de
resíduos, que surgem em quantidades excessivamente maiores que a capacidade de absorção
da natureza e de maneira que ela não é capaz de absorver e reciclar (materiais sintéticos não –
biodegradáveis).

Assim, a crise ambiental pode ser descrita considerando-se três aspectos básicos:
crescimento populacional, demanda de energia e de materiais e geração de resíduos, ou seja,
poluição.

Para tratar a questão dos resíduos industriais, o Brasil possui legislação e normas
específicas. A Constituição Brasileira em seu artigo 225, dispõe sobre a proteção ao meio
ambiente; a Lei 6.938/81, estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente; a Lei 6.803/80,
dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial em áreas críticas de poluição;
as resoluções do CONAMA 257/258, dispõem respectivamente sobre pilhas, baterias e
pneumáticos.

Para tanto o Governo Federal, através do Ministério do Meio Ambiente - MMA e
IBAMA, está desenvolvendo projeto para caracterizar os resíduos industriais através de um
“Inventário Nacional”, para traçar e desenvolver uma política de atuação, visando reduzir a
produção e destinação inadequada de resíduos perigosos.

4.3.1 Classificação dos resíduos sólidos
De acordo com a NBR 10.004 (apud Valle, 2002) são considerados resíduos sólidos os
resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de
origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam
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incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos
ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face
à melhor tecnologia disponível. Ainda segundo Valle (2002) a NBR 10.004, os resíduos
sólidos são classificados, por sua periculosidade, em:



classe I (perigosos): são aqueles que apresentam periculosidade, em função de suas
propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, ou uma das características
seguintes:

inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxicidade,

ou

patogenicidade;


classe II (não-inertes): são aqueles que não se enquadram nas classificações de
resíduos classe I ou de resíduos classe III. Os resíduos classe II podem ter
propriedades tais como: combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em
água;



classe III (inertes): quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma
representativa, segundo a Norma NBR 10.007 (apud Valle, 2002) (Amostragem de
Resíduos), e submetidos a teste de solubilização, segundo Valle (2002) a Norma
NBR 10.006 (Solubilização de Resíduos), não tiverem nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água,
excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor.

4.3.2

Efluentes
Segundo Braga et al (2002), resíduos líquidos industriais é o esgoto resultante dos

processos industriais. Dependendo do tipo de indústria, ele possui características muito
específicas; daí a necessidade de se estudar, com o objetivo de tratamento e disposição, cada
tipo de despejo isoladamente. Esgotos industriais lançados na rede pública são resíduos
líquidos industriais devidamente condicionados de modo a respeitar os padrões de lançamento
estabelecidos.
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Efluentes são águas sujas que as indústrias jogam nos rios diariamente, causando
sérios danos ambientais, costumam ser classificados em dois grandes grupos principais: os
efluentes sanitários e industriais.
Os parâmetros de monitoramento de efluentes são estabelecidos pela legislação
ambiental de cada Estado, baseado na legislação federal.

4.4 PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL
A ação do homem sobre o meio ambiente provocou uma situação de completa
alteração das características naturais, cujo resultado, quando somado às problemáticas
políticas sociais e econômicas, tem efeito negativo para a saúde pública afetando de maneira
considerável a qualidade de vida.
Neste cenário as nações industrializadas têm respondido à degradação ambiental em
quatro passos sucessivos: ignorar, diluir, controlar e prevenir. Nessa seqüência, cada passo
pode ser como uma “solução” para os problemas que não poderiam ser resolvidos com a
estratégia do estágio anterior.
O Brasil tem uma posição de destaque entre os países que, por meio de instituições,
entidades, grupos ecológicos e centros acadêmicos de pesquisas, tem investido no
desenvolvimento de técnicas e alternativas viáveis de minimização de impacto ambiental.
Exemplo dessa interação é a Rede PRODEMA – Programa de pós-graduação em
Desenvolvimento e Meio Ambiente, rede composta por oito universidades do nordeste, entre
as quais se destaca a Universidade Federal de Sergipe, com dezenas de dissertações
produzidas.
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4.4.1. Programa SEBRAE de Gestão Ambiental
As pequenas e médias empresas que pretendem adequar-se às novas exigências do
mercado podem contar, ainda, com o programa SEBRAE de Gestão Ambiental, que visa
facilitar o processo de adaptação, antecipando-se às dificuldades e, principalmente,
vislumbrando um grande futuro, com a geração de novas oportunidades de negócios,
respeitando a variável ambiental.
Assim, o SEBRAE Nacional firmou convênio com o Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, com objetivo de dar apoio técnico
e financeiro ao projeto “Estabelecimento de uma Rede de Produção Mais Limpa no Brasil”,
que busca introduzir o conceito de “Produção Mais Limpa” no sistema de gerenciamento da
empresa para que este seja assimilado, possibilitando e garantindo sua continuidade e
independência no âmbito da empresa.
Entidade civil sem fins lucrativos, O SEBRAE funciona como Serviço Social
Autônomo. Foi criado pela Lei nº 8.029 de 12.04.1990, depois alterada pela Lei nº 8.154, de
29.12.1990, e regulamentada pelo Decreto nº 99.570, de 09.10.1991.
A política de Ação Estratégica do SEBRAE desenvolve Programas, como:


Modernização da gestão empresarial das Micro e Pequena Empresas;



Fomento à capacitação tecnológica das MPES;



Incremento da competitividade empresarial as MPES;



Geração e disseminação de informações sobre a realidade das MPES;



Desregulamentação e tratamento jurídico diferenciado para as MPES;



Articulação do Sistema SEBRAE com as entidades de apoio as MPES;



Atualização técnica do Sistema SEBRAE.

4.4.1.1 Cinco menos que são mais
Castro et. al. (1998) definiram em sua Ação Ambiental os cinco menos que são
mais, (Quadro 4.3) porque a maior parte das atividades humanas e principalmente as
atividades empresariais estão diretamente envolvidas com a questão do uso de recursos
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naturais, na forma de matérias-primas, geração de produtos e subprodutos e cabe ao
empresário atuar de modo a economizar estes insumos e aumentar a lucratividade dos
negócios.

Donaire (1999), tem demonstrado que é possível ganhar dinheiro e proteger o meio
ambiente mesmo não sendo uma organização que atua no chamado “mercado verde”, ou
restritas às empresas inovadoras, aquelas com maior disponibilidade de investimentos ou
então de maior porte. As micro e pequenas empresas também podem desenvolver ações com
objetivo de melhorar seu desempenho ambiental. Segundo Castro et. al. (1998) estas empresas
também podem implantar programas de melhoria ambiental e um Sistema de Gestão
Ambiental e buscar certificação ambiental. O SEBRAE apresenta como auxílio às micro e
pequenas empresas seu programa de ação ambiental que corresponde aos cinco menos e cinco
mais (Quadro 4.3).

MENOS ÁGUA
MENOS ENERGIA
MENOS MATÉRIA-PRIMA
MENOS LIXO (SOBRAS, RESÍDUOS)
MENOS POLUIÇÃO

MAIS LUCRO
MAIS COMPETITIVIDADE
MAIS SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR
MAIS PRODUTIVIDADE
MAIS QUALIDADE AMBIENTAL

Quadro 4.3: Os cinco menos e os cinco mais
Fonte: Castro et. al. (1998)

Assim, segundo Castro et. al. (1998) o uso desses recursos deve ser feito sempre com
parcimônia, ao mesmo tempo que se procura um recurso alternativo para substituí-lo. O não
atendimento a esse requisito implica na exaustão de recurso ou a inviabilidade do seu uso pela
relação custo-benefício que passa a representar. A questão central que afeta os negócios é que
os preços se elevam na medida em que a escassez dos produtos aumenta. Entre essas
oportunidades pode-se citar a reciclagem de materiais que tem trazido uma grande economia
de recursos para as empresas, o reaproveitamento dos resíduos internamente ou sua venda
para outras empresas através de Bolsa de Resíduos ou negociações bilaterais.
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4 GESTÃO AMBIENTAL

4.4.2 Boas Práticas Ambientais
As leis físicas conforme Braga et al. (2002), são fundamentais para o entendimento
dos problemas ambientais. A lei de conservação da massa explica um dos grandes problemas
com que é defrontado atualmente: a poluição ambiental, da água, solo e ar. Considerando a
impossibilidade de consumir a matéria até sua aniquilação implica a geração de resíduos em
toda as atividades dos seres vivos, resíduos esses indesejáveis a quem os eliminou, mas que
podem ser incorporados ao meio. Esse processo denomina-se reciclagem e ocorre na natureza
por meio de ciclos biogeoquímicos, nos quais interagem mecanismos biogeoquímicos que
tornam os resíduos aproveitáveis em outra forma.
Porém, conforme a lei de conservação da massa nunca estarão livres de algum tipo de
resíduo, ou seja, não existe a reciclagem completa de energia. O que significa que a energia
dispersada em qualquer transformação será perdida para sempre.
Desse modo, o entendimento dessas leis leva-nos a buscar um novo posicionamento
ante as necessidades de desenvolvimento das sociedades, e as indústrias como parte desse
processo vêm se destacando pela sua iniciativa de buscar alternativas sustentáveis através de
boas práticas ambientais.
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Neste capítulo é apresentado o enfoque metodológico a ser utilizado na pesquisa.
Inicialmente, são abordadas algumas considerações sobre o método científico e da pesquisa
científica. Especifica o tipo de pesquisa adotada, o instrumento de coleta de dados a ser usado
no estudo, a delimitação do universo, a operacionalização das variáveis, bem como a forma de
análise dos dados.
O objeto de estudo desta pesquisa é a identificação e análise de gestão ambiental
adotadas pelas indústrias, em particular no que se refere às práticas ambientais sustentáveis.
Portanto, como objetivo geral esta pesquisa identificará e analisará práticas de gerenciamento
ambiental em pequenas e médias indústrias no município de Lagarto e Itaporanga D’ Ajuda,
buscando conscientizar os empresários quanto à necessidade de adotar práticas ambientais
como forma de se obter melhor compreensão sobre a variável ecológica.

5.1 QUESTÕES DE PESQUISA
Para alcançar os objetivos da pesquisa foram elaboradas as seguintes questões:
 quais

os

aspectos

ambientais,

os

impactos

potencialmente

significativos

e as medidas adotadas pelas indústrias para reduzi-los?
 quais os fatores externos/internos que pressionam as indústrias por práticas de gestão
ambiental?
 quais as práticas e procedimentos de gestão ambiental existentes?

5.2 O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E O MÉTODO
A

ciência

segundo

Kerlinger

(1980)

é

um

empreendimento

preocupado

exclusivamente com o conhecimento e a compreensão de fenômenos naturais. Os cientistas
almejam conhecer e compreender as coisas. Então o conhecimento científico só é alcançado,
utilizando-se o método científico que permite a confiabilidade e segurança dos resultados
alcançados, devido às características de ser crítico, sistemático, lógico, abrangente e passível
de experimentação objetiva (Köche, 1978).
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Conseqüentemente, o conhecimento científico é determinado pelas características
estruturais do mundo físico. Assim, fazer ciência significa trabalhar com uma série de
métodos e procedimentos sobre os quais há consenso geral. Considerando tudo isso, pode-se
então afirmar que a ciência é uma atividade individualista e cognitiva (Galvão, 2003).
Assim, segundo Galvão (2003), a imersão em um paradigma, especialmente no
paradigma dominante, prepara o cientista para se tornar membro de uma comunidade
científica a que se sinta atraído. Ele é treinado a pesquisar, agir e falar dentro dos critérios do
paradigma aceito.

5.3. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA E DELINEAMENTO
A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas, através do emprego
de processos científicos. A confiabilidade da pesquisa está diretamente intrínseca a conceitos,
métodos e procedimentos bem definidos. Neste contexto a metodologia científica procura
colocar à disposição o instrumento científico metodológico básico para a iniciação na
atividade de pesquisa.

O delineamento da pesquisa segundo Roesch (1996), determina então quem ou o que
vai ser pesquisado e quais questões serão levantadas. É sabido então que toda e qualquer
classificação se faz mediante alguns critérios. Gil (2002) usa o argumento que em relação às
pesquisas, é usual a classificação com base em seus objetivos. Desta maneira, é possível
classificar as pesquisas em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. Na
classificação com base nos procedimentos técnicos adotados as pesquisas podem ser:
bibliográfica, documental, experimental, ex-pos-facto, levantamento, estudo de caso e
pesquisa-ação.

Santos (1999) acrescenta à classificação apresentada por Gil (2002), destacando a
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caracterização das pesquisas segundo as fontes de informação, ou seja, pesquisa de campo,
pesquisa de laboratório e pesquisa bibliográfica.
As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e idéias, com vistas na formulação de problemas mais precisos ou
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hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, sendo muito adotada em estudos pouco
explorados (Gil, 2002).

As pesquisas descritivas de acordo com Mattar (1996), são caracterizadas por
possuírem objetivos bem definidos, procedimentos formais, serem bem estruturadas e
dirigidas para solução de problemas ou avaliação de alternativas de cursos de ação. Já as
explicativas têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que
contribuem para a ocorrência dos fenômenos.
Segundo Roesch (1996), entre outros autores classificam os métodos de pesquisas em
dois grandes grupos: Métodos quantitativos e Métodos qualitativos. Estes se diferenciam, pela
sistemática pertinente a cada um deles e pela forma de abordagem do problema.
A característica do método quantitativo esta no emprego quantificado tanto nas
modalidades de coletas de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas
estatísticas, desde as mais simples como: percentual, média, desvio padrão, e às mais
complexas como: coeficiente de correlação, análise de regressão entre outras. São chamados
delineamentos analíticos ou relacionais, planejados para explorar as associações entre
variáveis específicas (Roesch, 1996).
A pesquisa quantitativa utiliza a descrição matemática como linguagem, ou seja, a
linguagem matemática é utilizada para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre
as variáveis. O papel da estatística é estabelecer a relação entre o modelo teórico proposto e os
dados observados no mundo real.

Se o propósito da pesquisa é obter informações sobre determinada população, ou em
que proporção seus membros têm certa opinião ou característica, ou com que freqüência
certos eventos estão associados entre si, a opção segundo Roesch (1996), é utilizar um estudo
de caráter descritivo. Se o propósito é explorar um tema que foi pouco estudado, utiliza-se
pesquisa exploratória.
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O desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa segundo Godoy (1995a)
supõe um corte temporal-espacial de determinado fenômeno por parte do pesquisador. Em
certa medida, os métodos qualitativos se assemelham a procedimentos de interpretação dos
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fenômenos que emprega-se no dia-a-dia, revelam parte da realidade ao mesmo tempo que
escondem outra parte. Ao contrário do quantitativo, não emprega instrumentos estatísticos
com base no processo de análise de um problema. O Quadro 5.1 define tipos de métodos e
técnicas.

MÉTODO (DELINEAMENTO)

TÉCNICA DE COLETA

TÉCNICAS DE ANÁLISE

PESQUISA QUANTITATIVA
-

Experimento de campo

-

Entrevistas

-

-

Pesquisa descritiva

-

Questionários

-

Pesquisa exploratória

-

Observação

(freqüência,
associação)

-

Testes

Métodos estatísticos
correlação,

PESQUISA QUALITATIVA
-

Estudo de caso

-

Entrevistas em profundidade

-

Análise de conteúdo

-

Pesquisa-ação

-

Uso de diários

-

Construção de teoria

-

Pesquisa participante

-

Observação participante

-

Entrevistas em grupo

Quadro 5.1: Tipos de métodos e técnicas
Fonte: Roesch (1996).

Verificada a inexistência de pesquisas envolvendo o tema: práticas ambientais em
indústrias no município de Lagarto e Itaporanga D’Ajuda. E devido à natureza dos seus
objetivos podem-se classificar esta pesquisa como descritiva de caráter exploratório e, de
natureza

quanti-qualitativa.

Exploratório,

por

permitir

ao

pesquisador

observar

espontaneamente os fatos que ocorrem no local pesquisado e, ao mesmo tempo, pode ser
considerada uma pesquisa descritiva, por permitir um aprofundamento do conhecimento sobre
as “práticas ambientais em indústrias”, a partir de dados primários, exigindo estudos bem
estruturados e planejados com o conhecimento profundo em relação ao tema proposto ou aos
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problemas que venham a surgir, permitindo assumir a utilização de técnicas como
questionário e observação sistemática (Gil, 2002).
A técnica da Observação Sistemática será também utilizada como mais uma
ferramenta complementar. Esta técnica, segundo Roesch (1996), geralmente é utilizada nos
estudos exploratórios e caracteriza-se por permitir ao pesquisador observar espontaneamente
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os fatos que ocorrem no local pesquisado, sendo imprescindível, entretanto, a utilização de
fichas, roteiros ou listas de registro que permitam ao observador cumprir seus objetivos de
pesquisa.

No que tange aos procedimentos a serem adotados para realização do levantamento de
campo utilizar-se-á o método “Survey”, já que a proposta é coletar informações detalhadas
junto a uma população por meio de questionários aplicados diretamente aos entrevistados,
tendo como justificativa identificar problemas ou práticas e condições correntes, tendo em
vista a possibilidade de generalização estatística.

5.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS
Como técnica de coleta de dados foi realizada uma entrevista estruturada, seguindo um
roteiro previamente estabelecido, tudo dentro de uma cronologia seqüencial para todos os
entrevistados.

O instrumento de coleta de dados foi um questionário constituído por 45(quarenta e
cinco) questões fechadas, sendo que para cada objetivo específico deste estudo foram
elaboradas perguntas a serem respondidas pelos gerentes ou proprietários das indústrias.
Após a formulação das perguntas dos questionários, foram realizados um pré-teste
com 5(cinco) pequenas e médias indústrias de Aracaju, que receberam aleatoriamente os
questionários semi-estruturados. Após o recebimento dos questionários analisou-se o grau de
dificuldade encontrado. Os resultados do pré-teste foram tabulados para que se conheçam as
limitações do instrumento. Isto incluirá a proporção de respostas do tipo “não sei”, de
questões difíceis, ambíguas e mal formuladas, a proporção de pessoas que recusaram a
entrevista, bem como os comentários feitos pelos respondentes sobre determinadas questões.

5 METODOLOGIA

5.4.1 O questionário e sua aplicação
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O trabalho de campo foi realizado durante dois meses, sendo que a primeira entrevista
foi em 16 de março de 2004 e última ocorreu em 11 de maio de 2004, totalizando treze
pequenas e médias indústrias localizadas nos municípios de Lagarto/SE e Itaporanga/SE.
As entrevistas foram marcadas através de telefonemas aos responsáveis (gerentes e
proprietários) das indústrias. Ficando o tempo estimado para as respostas por questionário em
trinta minutos.

O questionário foi respondido por gerentes responsáveis pelas áreas de produção e
proprietários. Sendo que as respostas das perguntas do questionário foram realizadas por meio
de entrevista direta entre o responsável e o pesquisador.
Além do questionário elaborou-se um roteiro de observações, quando permitido pelo
responsável adentrou-se na área de produção com o propósito de buscar subsídio para
responder as perguntas contidas no roteiro.

Considera-se como a maior dificuldade da pesquisa, o fato de se tratar de um assunto
pouco explorado pelos pesquisadores do Estado de Sergipe, bem como, o receio dos
empresários em passar informações ambientais temendo que a pesquisa venha expor sua
empresa a sociedade e aos órgãos fiscalizadores, ficando evidente ao resistirem as perguntas
ligadas diretamente aos seus resíduos industriais.
Outro fator relevante diz respeito ao conjunto de indicadores ambientais já que o
estado não dispõe de um “Inventário de Resíduos Ambientais”.

5 METODOLOGIA
5.5. DETERMINAÇÃO DO UNIVERSO
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A seleção das indústrias pesquisadas ocorreu com base no Cadastro Industrial de
Sergipe – Codise6 -2002. Foram selecionadas as pequenas e médias indústrias que empregam
entre 20 e 499 empregados. Esta população é constituída por 14 indústrias, sendo 10 (dez) no
município de Lagarto/SE, assim distribuídas: quatro indústrias de porte médio e seis de
pequeno porte, e, mais três indústrias de porte médio no município de Itaporanga D’Ajuda.
Foi utilizado o número de empregados como critério de seleção do porte das indústrias
levando em conta os parâmetros utilizados pelo SEBRAE (Quadro 5.2). Amostra será o
próprio universo, isto é, as informações serão coletas censitárias (censo).

PORTE
Micro
Pequena
Média
Grande

INDÚSTRIA
Até 19
20 a 99
100 a 499
Acima de 500

COMÉRCIO
Até 9
10 a 49
50 a 249
Acima de 250

SERVIÇOS
Até 9
10 a 49
50 a 249
Acima de 250

Quadro 5.2: Critério SEBRAE de número de empregados
Fonte: Castro et. al. (1998).

De acordo com Mattar (1999), realizam-se censos das populações ao invés de
apenas pesquisá-las quando:


a população for pequena;



os dados a respeito da população forem facilmente obtidos, ou já estejam semidisponíveis num cadastro ou banco de dados computadorizados;



os requisitos do problema em estudo impõem a obtenção de dados específicos de
cada elemento da população;



por imposição legal.
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Os municípios de Lagarto e Itaporanga D’ Ajuda foram escolhidos, por concentrarem
o maior número de pequenas e médias indústrias da região sul do Estado de Sergipe, tendo
6 Codise – Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe. Secretária de Estado
da Indústria e Comércio – Governo do Estado de Sergipe.
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Lagarto como uma das principais economias do Estado, com nível elevado de emprego nos
setores de serviço, indústria e comércio. A indústria desponta como uma das opções de
desenvolvimento, merecendo destaque o Grupo José Augusto Vieira (Grupo Maratá).
Lagarto está localizado na região sudeste do Estado de Sergipe, ocupa uma área de
962, 5Km2. O acesso a partir de Aracaju, é feito através das rodovias pavimentadas BR-235,
BR-101 e SE-216, num percurso de aproximadamente 75 Km. E faz parte dos municípios
inseridos na área de abrangência do Núcleo de Pós-Graduação e Estudos do Semi-Árido.
(NESA/UFS).

A população total é de 83.190 habitantes, sendo 40.490 residentes na área urbana e
42.700 na zona rural, com densidade demográfica de 86,43 hab/Km2.
A sede municipal tem uma altitude de 160 metros, e coordenadas geográficas de
10º55’00 de latitude sul e 37º40’15” de longitude oeste.
O município está inserido no polígono das secas, com clima do tipo megatérmico seco
e sub-úmido, temperatura média de 24,5ºC, precipitação pluviométrica média no ano é de
1.032,1mm e período chuvoso de março a julho. Tendo do Rio Piauí e Vaza Barris, Rio Jacará
e Rio Machado como os principais mananciais.

Itaporanga D’ Ajuda está localizada na região sudeste do Estado de Sergipe, ocupa
uma área de 962, 5Km2. O acesso a partir de Aracaju, é feito através da rodovia BR-101, num
percurso de aproximadamente 29 Km.

A população total é de 25.482 habitantes, sendo 9.159 residentes na área urbana e
16.323 na zona rural, com densidade demográfica de 33,65 hab/Km2.
A sede municipal tem uma altitude de 38,0 metros, e coordenadas geográficas de
10º59’00 de latitude sul e 37º18’22”
de longitude oeste.
5 METODOLOGIA
Temperatura média de 25,2º C, precipitação pluviométrica média no ano de 1.463,3
mm e período chuvoso entre março à agosto. Tendo as Bacias do Vaza Barris e o Rio Piauí
como os principais mananciais.
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5.6 VARIÁVEIS OPERACIONAIS E INDICADORES
Conceitualmente variável é um conjunto de valores ou resultados possíveis de um
evento aleatório, qualidades ou características que não são constantes.
De acordo com Kerlinger (1980), pode-se afirmar que as variáveis são “conceitos e
constructos”, ou seja, representa um “termo geral que expressa a suposta idéia central por trás
de objetos particulares relacionados”.

Dessa forma, as variáveis foram estruturadas tendo como referência as três dimensões
da sustentabilidade: a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. O
Quadro 5.3 dimensiona as variáveis utilizadas na pesquisa e seus respectivos indicadores.

VARIÁVEIS

INDICADORES

Porte, número de empregados, data da fundação, setor de
atuação, localização, produtos, mercados, vendas,
DADOS GERAIS
faturamento e custo de produção.
Avaliação e controle, equipe multidisciplinar, aspectos
ambientais: resíduos, efluentes, emissões, ruídos, odor e
substância tóxica, custos com tratamento e disposição,
ASPECTOS E IMPACTOS
orientação a clientes, estações de tratamento, destino final
dos resíduos e tipos de escoadouro.
Iniciativas ambientais, fiscalização, órgãos de controle,
legislação, autuações ou multas, preocupação com o meio
FATORES EXTERNOS/INTERNOS
ambiente, obstáculos a questão ambiental e mecanismo
para incentivar as boas práticas ambientais.
Educação e treinamento ambiental, SGA, energia, água,
certificação, informação, bolsa de resíduos, p. mais limpa,
PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS CEMPRE, SENAI, 5 menos que são mais, visitas de
técnicos, inovação, resíduos retornados ao processo,
atuação social e ambiental e benefício econômico.
Quadro 5.3: Variáveis e indicadores da pesquisa
Fonte: Informações coletadas pelo autor
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5.7 ANÁLISE DOS DADOS
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Análise e interpretação são conceitualmente dois processos separados. Análise é o
processo de colocar em ordem os dados, organizando-os em categorias, padrões e unidades
descritivas básicas. Interpretação envolve dar sentido e significado à análise, explicando
padrões descritivos e procurando relacionar as diversas partes descritas.
Moreira (2003) afirma que dados são pedaços de informação que interessam ao
pesquisador; toda pesquisa empírica implica que, em dado momento, o pesquisador vá atrás
dos dados. De forma geral, o pesquisador encontrará dois grandes grupos de dados:
a) dados quantitativos - são informações em forma numérica;
b) dados qualitativos - são informações em forma não numérica, como textos escritos
de todas as formas (diários, jornais, revistas, cartas, declarações, atas, etc.), a
palavra oral, filmes, vídeos, fotos, etc. Mesmo artefatos físicos, como um pedaço
de cerâmica, podem ser considerados dados qualitativos.
Quando uma pesquisa apóia-se completamente ou quase completamente em dados
quantitativos, ela é chamada de "pesquisa quantitativa"; quando ela se apóia em textos ou
outras variedades de dados qualitativos, ela é chamada de "pesquisa qualitativa". Enquanto a
pesquisa quantitativa utiliza a Estatística como ferramenta básica de organização e análise dos
dados, a pesquisa qualitativa utiliza ferramentas lógicas e de observação.
Coletados os dados quantitativos, esses foram submetidos à análise tendo como
instrumento o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences), vez que é um
software de análise estatístico e de gerenciamento de dados de pesquisa em Ciências Sociais.
Gerando quase todos os tipos de dados como: relatórios, gráficos, tabelas estatísticas
descritivas e análise estatística complexa.
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5.8 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
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Em se tratando desse caso, em particular, o instrumento aplicado para identificação e
análise da gestão ambiental nas pequenas e médias indústrias dos municípios estudados,
foram as abaixo citadas por cercearem alguns dados da pesquisa. Quais sejam:
 escolha de um conjunto de indicadores ambientais, de acordo com o referencial
consultado, que eventualmente poderá ser ampliado;
 pouco material disponível no que tange à questão ambiental, principalmente
considerando a pequena e média empresa do semi-árido sergipano;
 a falta de hábito em responder a esse tipo de pesquisa, e de conhecimento do
assunto tratado por parte dos entrevistados.
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6 RESULTADOS DA PESQUISA

Ciente da falta de dados sobre as questões ambientais tão necessários para balizar
ações estratégicas efetivas e que priorizem as reais necessidades das pequenas e médias
indústrias do semi-árido sergipano, e até para a formulação das Políticas Públicas, este estudo
realizou pesquisa Diagnóstico da Situação da Gestão Ambiental nas pequenas e médias
indústrias do município de Lagarto/SE e todas as médias indústrias do município de
Itaporanga D’ Ajuda-SE.
No capítulo que se segue são apresentados os dados gerais das indústrias pesquisadas,
e em seguida, são identificados e analisados aspectos ambientais, fatores externos e internos
que pressionam as indústrias por práticas ambientais e procedimentos ambientais adotados
pelas empresas.

6.1 DADOS GERAIS
Nas informações gerais sobre as empresas pesquisadas, identifica-se o porte, número
de empregados, tempo de existência, localização, produtos fabricados, destino das vendas e
impactos nas vendas.

6.1.1 Porte
A definição de pequenas e médias empresas – PME’s – depende dos critérios adotados
pelos países ou pelas instituições. Geralmente o mais utilizado é o critério do número de
empregados. Outro critério é o faturamento. De acordo com dados da OCDE (2000)7, o limite
máximo e mais freqüente de empregados é de 250 para a União Européia e de 500 para os
Estados Unidos, enquanto que para as pequenas empresas este número não ultrapassa 50
empregados.

7 OCDE - Organização para Coordenação e Desenvolvimento Econômico – órgão que tem, como uma de suas
atividades, estudos sobre assuntos econômicos, sociais, envolvendo macroeconomia, comércio, educação,
desenvolvimento, ciência e tecnologia.
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O porte das empresas no Brasil é definido geralmente pelo número de empregados
permanentes, porém algumas instituições ainda são avaliadas pelo nível de faturamento. O
conceito estabelecido em Lei 9.317, de 05/12/1996, usado pelas juntas comerciais para
registro de empresas é mostrado no Quadro 6.1.

Enquadramento
De empresas

Nº de empregados
Comércio/
Indústria
Serviços

ME =
Microempresa

Até 19

Até 9

PE = pequena
empresa

De 20 a 99

De 10 a 49

MDE = média
Empresa

De 100 a 499

De 50 a 99

GE = grande
Empresa

Acima de 499

Acima de 99

Receita bruta
anual
Até R$
120.000,00

de R$
120.000,00 até
R$ 720.000,00

Acima de R$
720.000,00

Quadro 6.1 Enquadramento das empresas para registro nas juntas comerciais segundo o nº de
empregados.
Fonte: IBGE, 1997.

O critério de classificação das MPES por número de pessoas ocupadas não leva em
conta as diferenças entre atividades com processos produtivos distintos, uso intensivo de
tecnologia da informação (Internet, e-commerce, etc.) e/ou forte presença de mão-de-obra
qualificada, podendo ocorrer em algumas atividades a realização de alto volume de negócios
com utilização de mão-de-obra pouco numerosa, como é o caso do comércio atacadista, das
atividades de informática e dos serviços técnico-profissionais prestados às empresas
(atividades jurídicas, de contabilidade, consultoria empresarial, etc.).

Assim, as informações quanto ao número de empregados, serviu para definir o porte
da empresa. E foram obtidas através do Cadastro Industrial e Potencialidades de Sergipe,
divulgado pela Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, CODISE – Companhia de
Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe, Dezembro de 2002.
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6.1.2 Tempo de Existência
A pesquisa indica que as indústrias são muito recentes (Gráfico 6.1). E foi na década
de 80 que os dois municípios deram um salto relevante na consolidação de seu parque
industrial, principalmente no que se refere ao aparecimento da média indústria.
Corroborando com esses dados, Teixeira e Barbosa (2002) citado por Morato (2003),
concluem que o aumento do parque industrial de Sergipe tem início com o aumento da
produção de petróleo no Estado de Sergipe, fator relevante que impulsionou a economia de
Sergipe na década de 80.

7,69%
38,46%
30,77%

23,08%
DÉCADA 70
DÉCADA 80
DÉCADA 90
A partir de 2000

Gráfico 6.1 Tempo de fundação da indústria
Fonte: Dados coletados pelo autor
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6.1.3 Setor de atividade
Para identificar o setor de atividade industrial das empresas pesquisadas foi utilizada a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas-Fiscal-CNAE-Fiscal.
A Classificação Nacional de Atividades Econômicas-Fiscal, CNAE-Fiscal, é um
instrumento de identificação econômica das unidades produtivas do país nos cadastros e
registros das três esferas da administração pública brasileira, uniformizado nacionalmente,
seguindo padrões internacionais definidos no âmbito da ONU.
Tal necessidade surgiu da padronização das tabelas de códigos de atividades
econômicas utilizadas nas três esferas de governo. Trata-se de um desdobramento adicional,
criando mais dois dígitos a serem incorporados às classes da CNAE (05 dígitos), que era a
classificação utilizada até 1998 pelos órgãos federais.
No que se diz respeito ao setor de atividade industrial que atua (Gráfico 6.2), cerca de
30,77% pertence ao setor de fabricação de artigos de plásticos e de produtos de alimentos e
bebidas, 15,38% pertence ao setor de beneficiamento de fumo e com 7,69% as demais
indústrias como: celulose de papel, confecções de artigos de vestuário e acessórios e fabricação
de produtos de minerais não-metálicos.

7,69

7,69

7,69

Fabricação de celulose, papel
e produtos de papel
Fabricação de artigos de

30,77 borracha e material plástico

15,38

Fabricação de produtos
alimentícios e bebidas
Fabricação de produtos de
fumo

30,77

Confecção de artigos de
vestuário e acessórios
Fabricação de produtos de
minerais não-metálicos

Gráfico 6.2 – Setor de atividades da indústria
Fonte: Dados coletados pelo autor
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6.1.4 Localização
Como pode ser visualizada na Tabela 6.1, no cômputo geral, as indústrias estudadas
concentram-se na sua maioria na área rural e distrito industrial, a relevância em destaque está
para as pequenas indústrias que ocupam 50,00 % da área urbana.
Estudo realizado por Morato (2003) revelou que a concentração das pequenas indústrias
de Lagarto na área urbana, deu-se em virtude do crescimento da cidade, com isso, grande
parte das indústrias hoje se situam no perímetro urbano, como exemplo o Bairro Cidade
Nova.

Tabela 6.1: Localização da indústria
Localização
Urbana
Rural
Distrito Industrial
Fonte: Dados coletados pelo autor.

PORTE
Pequena (%)

Média (%)
50,00
33,33
16,67

23,08
42,86
57,14

6.1.5 Impacto das vendas, no faturamento e nos custos de produção nos últimos 2 anos
Verifica-se na Tabela 6.2 que, de um modo geral as indústrias pesquisadas tiveram nos
últimos dois anos aumento nas vendas. No campo do faturamento das empresas, 66,67% das
pequenas indústrias tiveram aumento e 33,33% afirmaram ter uma diminuição nos lucros,
ficando para a média indústria um resultado positivo nos lucros. Unanimidade é quando se
trata dos custos, 100% afirma que houve um aumento nos custos de produção nos últimos
dois anos.
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Tabela 6.2: Cruzamento: vendas, faturamento e custo x porte
Descrição
Vendas nos últimos 2 anos

Faturamento nos últimos 2 anos

Custo de produção nos últimos 2 anos

Porte
Pequena
Média
Total
Pequena
Média
Total
Pequena
Média
Total

Aumentou
100,00
100,00
100,00
66,67
100,00
84,62
100,00
100,00
100,00

Diminuiu
33,33
15,38
-

Total
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.2 ASPECTOS AMBIENTAIS/IMPACTOS E AS MEDIDAS ADOTADAS

Neste item foram identificados e analisados aspectos e impactos ambientais oriundos
das indústrias pesquisadas. Tendo como indicadores: identificação de risco ambiental,
avaliação e controle, resíduos, efluentes e emissões, custos com tratamento e disposição,
pontos de descarga, medidas adotadas e orientação a clientes. Ficando como um dos
principais impactos ambientais apontados pelas empresas a geração de resíduos sólidos e
efluentes líquidos.

6.2.1 Avaliação e controle de riscos ambientais
A pesquisa indica que 69,23% do total das indústrias estudadas não fazem nenhum
tipo de controle de riscos ao meio ambiente. Observa-se na Tabela 6.3 que ao fazer a
comparação com o tamanho das empresas, percebe-se que somente as de porte médio
(57,14%) responderam acenando de forma positiva sobre a questão formulada.
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30,77

69,23

Sim

Não

Gráfico 6.3 - A empresa faz avaliação e controle de riscos ao meio ambiente?
Fonte: Dados coletados pelo autor

Tabela 6.3 - A empresa faz avaliação e controle de riscos ao meio ambiente?
Porte

Sim

Pequena
Média

Não
57,14

Total
100,00
42,86

100,00
100,00

Fonte: Dados coletados pelo autor

6.2.2 Equipe multidiciplinar
O Gráfico 6.4 revela que 92,31% das empresas pesquisadas indicaram não possuir na
empresa nenhuma equipe multidisciplinar visando identificar os seus aspectos ambientais. Ao
cruzar esses dados com o tamanho da empresa, pode-se verificar na Tabela 6.4. Já quando
consultada da existência de um

setor responsável pela gestão ambiental, 76,92 %

responderam não possuir esse tipo de serviço, ficando apenas com 23,08% de empresas
consultadas a resposta afirmativa, conforme Gráfico 6.5.
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7,69

92,31

Sim

Não

Gráfico 6.4 - Existe na empresa alguma equipe multidisciplinar, visando
identificar os seus aspectos ambientais?
Fonte: Dados coletados pelo autor

90,00
76,92

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

23,08

20,00
10,00
0,00
Sim

Não

Gráfico 6.5. A empresa possui um setor responsável pela gestão ambiental?
Fonte: Dados coletados pelo autor.

Tabela 6.4 - Existe na empresa alguma equipe multidisciplinar, visando identificar os seus
aspectos ambientais?
PORTE
Pequena
Média
Fonte: Dados coletados pelo autor

SIM
14,29

NÃO
100,00
85,71

TOTAL
100,00
100,00

100
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6.2.3 Aspectos ambientais relacionados com as atividades
Os

principais

impactos

ambientais

apontados

pelas

empresas

pesquisadas

correspondem à geração de resíduos sólidos com cem por cento, seguidos de efluentes
líquidos, emissões atmosféricas e odor (30,77%, respectivamente), vibrações e ruídos
(69,23%) e por último com 23,08% conforme Gráfico 6.6 as substâncias tóxicas. Cruzando os
dados com o tamanho das empresas observa-se na Tabela 6.5, que as vibrações e ruídos
correspondem, entre as pequenas indústrias, cerca de 69,23% dos principais aspectos
ambientais. O alto índice de vibrações e ruídos nas pequenas indústrias deve-se ao fato das
mesmas possuírem máquinas e equipamentos rudimentares e obsoletos, e como ficou
constatado “in loco” não recebem nenhum tipo de manutenção.
Apenas 16,67% das pequenas empresas e 42,86%, das médias afirmam possuir
efluentes líquidos, já na questão de emissão atmosférica esse percentual é de 33,33% para as
pequenas e de 28,57% para as médias.

100,00
7
,7
30

90,00
80,00
70,00

3
,2
69

60,00
50,00
40,00

3
,2
69

3
,2
69

00
0,
10

2
,9
76

3
,2
69

30,00
20,00
10,00

7
,7
30

7
,7
30

Efluentes
Líquidos

Emissões
Atmosféricas

7
,7
30

8
,0
23

0,00
Resíduos
Sólidos

Sim

Vibrações e
Ruídos

Odor

Substância
Tóxica

Não

Gráfico 6.6 - Quais os principais aspectos ambientais relacionados com as atividades de sua indústria?
Fonte: Dados coletados pelo autor
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Tabela 6.5 - Quais os principais aspectos ambientais relacionados com as atividades de sua
indústria?
ASPECTOS AMBIENTAIS

SIM

PORTE
Pequena
Média
Pequena
Média
Pequena
Média
Pequena
Média
Pequena
Média
Pequena
Média

Resíduos Sólidos
Efluentes Líquidos
Emissões Atmosféricas
Vibrações e Ruídos
Odor
Substância Tóxica

NÃO

100,00
100,00
16,67
42,86
33,33
28,57
83,33
57,14
33,33
28,57
33,33
14,29

83,33
57,14
66,67
71,43
16,67
42,86
66,67
71,43
66,67
85,71

TOTAL
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Fonte: Dados coletados pelo autor

6.2.4 Custos com tratamentos e disposição de resíduos

Quando perguntadas se a empresa possui custos com tratamentos e disposição de
resíduos, efluentes e resíduos sólidos, cerca de 84,62%, das empresas responderam que não e
15,38% sim. Gráfico 6.7. Cruzando os dados com o porte das empresas conforme Tabela 6.6
observa-se que apenas 28,57% das médias indústrias disponibilizam algum recurso financeiro
para esse fim.

15,38

84,62

Sim

Não

Gráfico 6.7 - A empresa tem custos com tratamento e disposição de
resíduos, efluentes e resíduos sólidos?
Fonte: Dados coletados pelo autor
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Tabela 6.6 - A empresa tem custos com tratamento e disposição de resíduos, efluentes e
resíduos sólidos?
PORTE

Pequena
Média

SIM

NÃO

28,57

TOTAL

100,00
71,43

100,00
100,00

Fonte: Dados coletados pelo autor

6.2.5 Orientação aos clientes
Outro fator relevante de identificação da falta de controle ambiental por parte das
empresas, diz respeito ao fato de que apenas 28,57% das médias indústrias possuem algum
tipo de orientação nas suas embalagens como forma de orientar os clientes sobre os
procedimentos que possam minimizar possíveis impactos decorrentes do uso e disposição de
seus produtos. Tabela 6.7.

Tabela 6.7 - A empresa orienta clientes para realizar procedimentos que possam minimizar
possíveis impactos decorrentes do uso e disposição de seus produtos?
PORTE
Pequena
Média

SIM

NÃO

28,57

100,00
71,43

TOTAL
100,00
100,00

Fonte: Dados coletados pelo autor

6.2.6 Existência de estações de tratamento de efluentes
Quando perguntados da existência de estações de tratamento de efluentes, de emissões
e resíduos sólidos, cerca de 91,67% informou não possuir nenhum tipo de tratamento de
efluentes, 100% disse inexistir sistema de tratamento de emissões e 73% não possui nenhum
tipo de tratamento de resíduos sólidos (Gráficos 6.8, 6.9 e 6.10).
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Considerando o porte das indústrias, somente 16,67% das médias indústrias possuem
algum tipo de tratamento de efluentes e resíduos sólidos. Quando da afirmativa somente as
médias indústrias indicaram com 8.33% que existem estação de tratamento de efluentes “lodos ativados”. Tabela 6.8. Efluentes são águas sujas que as indústrias lançam nos rios
diariamente, causando danos ambientais. Basicamente os resíduos líquidos mencionados
foram: água, geralmente utilizada para lavagem de caldeiras, limpeza da fábrica, limpeza dos
maquinários; os esgotos e produtos químicos.

91,67

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00

8,33

0,00
Lodos ativados

Não

Gráfico 6.8 - Existem estações de tratamento de efluentes? Em caso
afirmativo: Quais?
Fonte: Dados coletados pelo autor

Tabela 6.8 - Existem estações de tratamento de efluentes?
PORTE
Pequena
Média
Fonte: Dados coletados pelo autor

LODOS ATIVADOS

NÃO

TOTAL

16,67

100,00
83,33

100,00
100,00
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100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Não

Gráfico 6.9 - Existem sistemas de tratamento de emissões? Em caso afirmativo:
Quais?
Fonte: Dados coletados pelo autor

Cerca de 7% afirmou que tratam seus resíduos sólidos através da incineração e do
adensamento. Analisando os dados do Gráfico 6.10, constatou-se que a grande maioria das
empresas não dispõe de nenhum tipo de tratamento, seja para os resíduos sólidos ou líquidos,
nem para as emissões de gases.

0%
0%
0%
0%
7%

0%

7%
13%

73%

Gráfico 6.10: Existem tratamentos de resíduos sólidos?
Fonte: Dados coletados pelo autor.

não
sim, como?
adensamento
incineração
neutralização
centrifugação
absorção
leitos de secagem do lodo
uso de plantas enraizadas
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Local do destino final dos resíduos
Os vários métodos de destinação e tratamento de resíduos sólidos e líquidos, fazem

com que se tenha inúmeros tipos de configurações de formas de tratamento para indústria.
O gerenciamento do destino dado aos resíduos inclui a coleta, o tratamento e a
disposição adequada dos subprodutos e produtos finais do sistema produtivo (Farias, 2001).
A legislação ambiental determina que o agente gerador de lixo industrial tenha
responsabilidade pela destinação adequada dos resíduos, com tratamento antes de disposição
final ou armazenamento temporário de forma que não prejudique o meio ambiente.
Atualmente, no Brasil, as técnicas aplicadas no tratamento e destinação final de
resíduos são comparáveis as de qualquer outro país do Primeiro Mundo. Pode-se afirmar que
as soluções de destinação final de resíduos industriais utilizadas no Brasil são: incineração,
co-processamento em forno de cimento e aterros industriais.

Quando perguntados sobre o destino final dos resíduos 38% afirmam jogar seu lixo no
aterro industrial de terceiros, 19% em aterro próprio, 6% empatados em lixão particular,
infiltração no solo e rede de esgoto. (Gráfico 6.11). Com esses dados pode-se afirmar que não
existe por parte das prefeituras nem das empresas nenhuma consciência ambiental nem
conhecimento das várias técnicas de destinação final e tratamento de seus resíduos. A falta de
informação de como gerenciar os resíduos aparece principalmente em pequenas indústrias, as
quais simplesmente jogam seus lixos em terrenos próprios ou de terceiros a céu aberto.
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19%

6%

0%
19%

6%

6%
6%
38%
infiltração no solo
aterro municipal
aterro próprio
aterro industrial terceiros
lixão municipal
lisão particular
rede de esgoto
outros

Gráfico 6.11: Destino final dos resíduos da indústria:
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.2.8 Tipo de escoadouro sanitário
Perguntados sobre o tipo de escoadouro sanitário existente na indústria 61,54%
indicaram possuir fossa séptica sem escoadouro, 23,08% têm fossa rudimentar, e empatados
em 7,69% fossa séptica ligada a rede e por último, ligação direta com a rede pública (Gráfico
6.12).

A falta de ligação direta com o sistema de esgoto na rede pública por parte das
indústrias pesquisadas, confirma os dados do IBGE que cerca de 80% das residências de
Sergipe não são atendidas por rede de esgotos sanitários. O abastecimento de água só chega a
67%. Ainda assim, segundo o mesmo IBGE, a média sergipana é superior a do Nordeste, que
é de 63% para água e 17% para esgotos. O quadro é mais grave no interior. Só 2% das
residências estão interligadas a uma rede de esgotos. Apenas, Lagarto, Simão Dias e Canindé
do São Francisco têm rede de esgoto.
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70,00
61,54
60,00
50,00
40,00
30,00
23,08
20,00
10,00

7,69

7,69

Rede Geral

Fossa Séptica
Ligada à Rede

0,00
Fossa Séptica Fossa Rudimentar
sem Escoadouro

Gráfico 6.12 - Indique o tipo de escoadouro sanitário da indústria.
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.3 FATORES EXTERNOS E INTERNOS QUE PRESSIONAM AS INDÚSTRIAS
POR PRÁTICAS AMBIENTAIS

Foram analisados neste item fatores externos e internos que, de certa maneira,
pressionam as empresas na busca de gerenciamento ambiental através dos seguintes
indicadores: motivos a implementar iniciativas ambientais, fiscalização do poder público,
funções dos órgãos de controle ambiental, órgãos públicos que mais pressionam, legislação,
autuações e multas, preocupação com o meio ambiente, obstáculos à questão ambiental e os
mais importantes mecanismos para incentivar as boas práticas ambientais.

6.3.1

Iniciativas ambientais
O principal motivo de iniciativa ambiental por parte das empresas pesquisadas está

relacionado ao atendimento à legislação ambiental com o percentual de 30,4%, outro motivo
segundo os entrevistados está na consciência ambiental dos dirigentes com um total de
30,41%, conforme Gráfico 6.13.
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Também foi mencionada com 8,7 % a preocupação por parte das empresas com a
melhoria da imagem da empresa frente à sociedade, a busca do licenciamento ambiental ficou
com 4,3% das empresas estudas. Enquanto 26,1% desconhece e não implementou ação
ambiental.

35
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30
26,1
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20
15
8,7

10
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Consciência
ambiental dos
dirigentes

Buscar o
licenciamento

Melhorar a
imagem da
empresa
frente a
sociedade

Atender à
legislação
ambiental

Ainda não tem
este tipo de
ação

0

Gráfico 6.13 - Iniciativas Ambientais
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.3.2 Fiscalização do poder público
Conforme dados do Gráfico 6.14, cerca de 66,67% dos entrevistados entendem que
existe uma fiscalização efetiva por parte do poder público no que diz respeito ao cumprimento
da legislação ambiental, e 16,67% estão os que não sabem e os que consideram que não existe
uma fiscalização efetiva.
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Gráfico 6.14 - Existe uma fiscalização efetiva por parte do poder público no tocante ao
cumprimento das legislações ambientais vigentes?
Fonte: Dados coletados pelo autor.

Também foram levantados dados (Apêndice B, Tabela B.2) referentes as visitas dos
fiscais dos órgãos ambientais às empresas. 83,33% das pequenas empresas pesquisadas
afirmaram que não recebem nenhum tipo de fiscalização por parte dos fiscais dos órgãos
ambientais. Por outro lado, todas as indústrias de porte médio informaram que já receberam
visitas dos fiscais ambientais.

Com base nessas informações, fica evidente que existe um descompasso entre a
afirmativa em 66,67% de existência de fiscalização conforme Gráfico 6.14 e os dados da
Tabela B.1, o qual afirma que 83,33% das pequenas empresas não recebem nenhum tipo de
fiscalização. Porém vale salientar que analisando o cruzamento do porte das empresas, da
Tabela B.2., esses dados passam a ter uma explicação coerente.

6.3.3 Funções dos órgãos de controle ambiental
Atuar como facilitadores na solução de problemas ambientais, é para a maioria das
indústrias pesquisadas, uma das mais importantes funções de controle ambiental,
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representando 42,3% do total das empresas (Gráfico 6.15). Gerir informações (banco de
dados) e aproximar as empresas que vendem e as que compram resíduos (26,9% e 15,4%
respectivamente), também são consideradas pelas empresas como relevantes na função de
controle ambiental. A fiscalização, com 7,7% foi considerada pelos entrevistados como
secundário. O que pode se justificar nos dados identificados é um interesse por parte dos
entrevistados com a busca de informação e desburocratização por parte dos órgãos de
controle.
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Gráfico 6.15 - Que funções seriam importantes que os órgãos de controle ambiental
desempenhassem?
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.3.4 Em relação às questões ambientais, qual órgão público que mais pressiona a
empresa?
Perguntas que órgão público mais pressionam as indústrias quanto ao cumprimento
das questões ambientais, 53,8 % conforme Gráfico 6.16, indicaram a ADEMA
(Administração Estadual do Meio Ambiente) como órgão mais atuante na fiscalização das
empresas. Um dado importante é que 38,5% afirmaram nunca ter recebido nenhum tipo de
pressão por parte dos órgãos fiscalizadores.
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Esses resultados são coerentes com os apresentados por Teixeira e Barbosa (2002)
que afirmam que o único órgão mencionado nas entrevistas foi A Administração Estadual do
Meio Ambiente (ADEMA).
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Gráfico 6.16 - Qual órgão público que mais pressiona a empresa nas questões ambientais?
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.3.5 A legislação ambiental de Sergipe

Uma forma de pressão quanto ao cumprimento das questões ambientais por certo está
relacionado à legislação ambiental. Quando perguntadas sobre a eficácia da legislação
ambiental de Sergipe, 38,46% se manifestaram de forma favorável a pressão exercida pela
legislação no cumprimento, por parte das indústrias, ao tratamento dos resíduos gerados.
15,38% das empresas afirmaram que as leis ambientais são muito rígidas, ficando por 7,69%
do total dos entrevistados a afirmativa da ineficiência da legislação ambiental vigente. Outro
dado relevante entre as pequenas e médias indústrias é que 38,46% dos entrevistados
afirmaram desconhecer a legislação ambiental que afeta sua atividade e o meio ambiente.
(Gráfico 6.17).
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Gráfico 6.17 - Quanto a legislação ambiental Sergipe é:
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.3.6 Autuações ou multas
O percentual de empresas consultadas que nunca tiveram nenhum tipo de autuações e
multas representam 92,31% do total de empresas pesquisadas (Apêndice B, Tabela B.2). Com
isso verifica-se que apenas 14,29% das empresas de porte médio já receberam multas e
autuações nos último dois anos.
Tais resultados devem-se, provavelmente, às características das principais atividades
industriais desenvolvidas na região, bem como às estruturas dos órgãos ambientais existentes
e à qualidade da implantação dos marcos regulatórios.

6.3.7 Preocupação com o meio ambiente
Cerca de 50,00% das empresas pesquisadas revelaram sua preocupação com meio
ambiente. Sendo que as indústrias de médio porte adotaram tais medidas em proporção maior
do que as de pequeno porte (85,71% e 50,00%, respectivamente), conforme Apêndice B, na
Tabela B.2. Observa-se que mesmo de maneira tímida os empresários começam entender a
necessidade de adotarem práticas de gestão ambiental.
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6.3.8 Conhecimento da legislação ambiental
Quanto ao conhecimento da legislação ambiental vigente no país, observa-se no
Gráfico 6.18 que 53,85 % das indústrias pesquisadas desconhecem o assunto.
Ao cruzar esses dados com o tamanho da empresa, pode-se verificar conforme Tabela
B.2, que o nível de conhecimento da legislação é maior entre as médias indústrias com um
percentual de 71.43%, já nas pequenas empresas o desconhecimento chega a 83,33%.
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Gráfico 6.18: A empresa tem conhecimento da legislação ambiental vigente no país?
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.3.9 Obstáculos à questão ambiental pela empresa

Quanto aos obstáculos enfrentados pela empresa no tocante as questões ambientais,
para 79% das empresas pesquisadas os obstáculos inexistem, entretanto parte das indústrias
entende que a falta de informação técnica, o custo muito elevado e a falta de fontes de
financiamento são empecilhos relevantes para a empresa buscar investir em meio ambiente
(todos com 7%). Gráfico 6.19.
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Gráfico 6.19: Obstáculos enfrentados pelas empresas no tocante a questão
ambiental
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.3.10 Mecanismos para incentivar práticas ambientais na empresa
Quando perguntados sobre os mais importantes mecanismos para incentivar as boas
práticas ambientais na empresa, 32% dos entrevistados entendem que são as informações
técnicas sobre as questões ambientais, incentivos fiscais para determinadas ações ambientais e
uma melhor divulgação sobre a legislação ambiental, ambas empatadas em 29% nas
preferências dos entrevistados. Outras empresas entendem que o ponto fundamental de
incentivo a gestão ambiental é divulgar um cadastro das empresas que adotam práticas
ambientais - o que perfaz um total de 10%, conforme Gráfico 6.20.
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Gráfico 6.20: Quais os mais importantes mecanismos para incentivar as boas
práticas ambientais na empresa.
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.4

PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS
Neste item foram analisados procedimentos ambientais e várias formas que têm dado

suporte às pequenas e médias indústrias de forma sustentável sempre seguido das três
dimensões: a econômica, a social e a ambiental. Os indicadores para servir de estudo foram:
programa interno de educação ambiental, sistema de gestão ambiental, uso racional de fontes
de energia e água, certificação ambiental e a busca para a certificação, informações sobre as
questões ambientais, programas de boas práticas ambientais, visita de técnicos para orientar
sobre as questões ambientais, setor responsável pela gestão ambiental na empresa, inovação
nos produtos e processos introduzidos na empresa e resíduos retornados ao processo ou ao
mercado.

6.4.1

Programa interno de educação ambiental
Cerca de 100% das empresas consultadas (Apêndice B, Tabela B.2), não possuem:

programa interno de educação ambiental, sistema de gestão ambiental, e certificação
ambiental. Porém 33,33% das pequenas e 71,43% das médias indústrias estão interessadas,
em um futuro próximo, em conquistar o direito de possuir a certificação ambiental.
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A preocupação dos entrevistados quanto a busca da certificação está diretamente
relacionado ao planejamento estratégico das empresas em buscar novos mercados, incluindo
aí, o mercosul e outros países, é o caso principalmente das empresas do grupo Maratá. Essa é
uma prova de que a preocupação com as questões ambientais não está mais restrita apenas às
grandes empresas. Cada vez mais as empresas de médio e pequeno porte correm atrás do Selo
de Excelência Ambiental (ISO 14001). Essa norma estabelece um padrão de como gerenciar
as atividades de meio ambiente dentro das organizações, o selo é um passaporte para as
empresas poderem exportar.

Outro dado relevante levantado na pesquisa (Apêndice B, Tabela B.2), é a busca de
informações sobre as questões ambientais por parte dos dirigentes e gerentes, as empresa
indicam que estão buscando de certa maneira se atualizar quanto as questões ambientais, seja
através de livros, revistas, informativos e o uso da internet. Na Tabela B.2, a busca dessas
informações entre as pequenas é de 33,33% e nas médias (71,43%).

6.4.2 Investimento em uso racional de energia e água
Energia é um dos principais fatores de degradação ambiental, compreende as
atividades de extração, processamento, distribuição e uso. Seus efeitos nocivos não se
restringem ao nível local onde se realizam as atividades de produção ou de consumo de
energia, mais também possuem efeitos regionais e globais.
Segundo Jannuzzi (2001) o setor energético é responsável por 75% de dióxido de
carbono lançado à atmosfera, 41% do chumbo, 85% das emissões de enxofre e cerca de 75%
dos óxidos de nitrogênio.
Assim, qualquer investimento no uso racional e na busca das chamadas fontes
alternativas como solar, eólica, biomassa entre outras “energias limpas”, é muito importante
para o meio ambiente, já que as atividades relacionadas com a produção e o uso de energia
comprometem a saúde e a sobrevivência não só do homem, mas também da fauna e flora.
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Um dos avanços mais promissores ainda segundo Jannuzzi (2001) está relacionado ao
aparecimento de tecnologia de “células combustíveis” que geram eletricidade a partir de
elementos como hidrogênio e oxigênio entre outros para gerar eletricidade.
Nesse contexto as médias empresas pesquisadas afirmam com 71,43%, terem
investido no uso racional de energia, ficando para as pequenas um percentual de investimento
na casa de 66,67% conforme Apêndice B, na Tabela B.2. Como acelerar a redução do uso de
energia é um das alternativas para contribuir na redução do efeito estufa. Fica evidente pelos
dados estatísticos levantados que as pequenas e médias empresas estão de certa maneira
ajudando na diminuição do impacto ambiental oriundo do sistema energético.

Algumas medidas gerenciais podem ajudar no combate ao desperdício como: uso de
lâmpadas de menor consumo, adquirir máquinas e equipamentos que consumam menos
energia, programar uso de seu maquinário fora do horário de pico, buscar através de bons
projetos de engenharia o uso de iluminação natural e buscar a utilização de energia
alternativa.

Segundo Welle (2003, p. 01) “As energias renováveis devem abastecer até 2050, pelo
menos 50% do consumo mundial de eletricidade. Ao lado do Japão, a Dinamarca e os EUA, a
Alemanha é um dos líderes mundiais do setor”.
Também foram levantados dados quanto ao investimento no uso racional de água.
Cerca de 33,33% das pequenas e 28,57% das médias afirmam ter investido de alguma
maneira na racionalização da água (Apêndice B, Tabela B.2). Na média mundial de uso da
água, o maior percentual destina-se à agricultura com 67%, seguida da indústria, com 19%.
Esses dados demonstram a seriedade que as empresas devem conferir ao uso racional da água.

É importante salientar que o mau uso da água leva a escassez, e a poluição da mesma,
podendo até inviabilizar sociedades e nações (Castro et. al., 1998) Água limpa e de qualidade
é fator de saúde pública, e de eliminação das doenças.
Assim, ao investir em racionalização do uso de energia e água, como princípio de
sustentabilidade a empresa está reduzindo custos, portanto, elevando sua competitividade,
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podendo dessa forma praticar preços menores e aferir mais lucros. É momento de criar-se
uma consciência social quanto ao desperdício seja de energia elétrica ou de água.

6.4.3

Ações de apoio as boas práticas ambientais
Fazendo uma leitura atenta ao Quadro 6.2 pode concluir-se que:

 64,28 % das empresas pesquisadas nunca tiveram nenhum tipo de informação
quanto ao programa de bolsa de resíduos & negócios. 35,71% já ouviram falar
mais nunca utilizaram tal serviço. De todos os itens aqui perguntados este foi o que
mais os entrevistados demonstraram interesse. Foi apontado pelos respondentes
como o mais relevante serviço à causa ambiental, justamente porque atende aos
interesses da empresa, o econômico, em contrapartida o ambiental e o social
também são beneficiados.
 Quanto ao programa CEMPRE, 94,85% desconhecem, ficando uma pequena
parcela de 7,14% dos respondentes que conhecem e de alguma forma sua empresa
se utiliza desses conhecimentos, é o caso das indústrias de plásticos que reutilizam
alguns resíduos sólidos.
 Programa de Produção Mais Limpa é totalmente desconhecido entre as empresas
consultadas. Esse fato é justificado já que não existe em Sergipe nenhum
representante do programa, sendo sua sede localizada no Rio Grande Do Sul.
Somente em 2003 o SEBRAE Sergipe, juntamente com o CNTL – Centro
Nacional de Tecnologias Limpas e CEBDS Conselho Empresarial Brasileiro do
Desenvolvimento Sustentável fizeram um convênio para a criação do primeiro
curso de Formação de Consultores em Produção Mais Limpa, e posteriormente ao
curso o SEBRAE oferece workshop sobre produção mais limpa, para esclarecer as
empresas pontos importantes para a melhoria da conduta profissional dos
consultores.
 O Programa SENAI da Qualidade Ambiental é outro desconhecido pela maioria
dos respondentes (64,28%), esse programa oferece às indústrias orientação para
tornar suas tecnologias mais limpas e seguras e transfere para o setor industrial
conhecimento e soluções em gestão e tecnologias ambientais para o
desenvolvimento sustentável.
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 Por último, 78,57% também desconhecem o Programa SEBRAE de Gestão
Ambiental 5 menos que são mais, ficando com 21,42% dos entrevistados algum
conhecimento, mesmo assim, nenhum dos respondentes jamais se utilizou do
citado programa.

As pequenas e médias indústrias que pretendem adequar-se às novas exigências do
mercado podem contar, com vários programas de Gestão Ambiental, que visa facilitar o
processo de adaptação, antecipando-se às dificuldades e, principalmente, vislumbrando um
grande futuro, com geração de novas oportunidades de negócios, respeitando a variável
ambiental.

PRÁTICAS AMBIENTAIS

Bolsa de resíduos & negócios
CEMPRE- Compromisso Empresarial para reciclagem
Programa de Produção Mais Limpa
Programa SENAI de Qualidade Ambiental
Programa SEBRAE de Gestão Ambiental 5 menos que
são mais

CONHECE (%)
SIM
NÃO

UTILIZOU (%)
SIM
NÃO

35,71

64,28

0

35,71

7,14

94,85

7,14

0

0

100,00

0

7,14

35,71

64,28

0

42,85

21,42

78,57

0

28,57

Quadro 6.2: Programas de boas práticas ambientais
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.4.4

Visita de técnicos para orientar sobres as questões ambientais
A maior parte das indústrias pesquisadas (84,62%) afirma não ter recebido nenhuma

visita de técnicos do SEBRAE ou de outros órgãos com o propósito de orientar a empresa
sobre os vários programas de Gestão Ambiental. Cruzando com o tamanho da empresa
apenas 15,38% das pequenas indústrias afirmam ter recebido de alguma maneira a visita de
técnicos do SEBRAE (Gráfico 6.21).
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Gráfico 6.21 - A empresa já recebeu alguma visita de técnicos do SEBRAE ou de
outros órgãos com o propósito de orientar a empresa sobre vários
Programas de Gestão Ambiental?
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.4.5

Inovação nos produtos e processos
Entre as indústrias de médio porte pesquisadas, 85,71% responderam ter introduzido

alguma inovação nos processos e produtos. Cruzando os dados com o tamanho das empresas
observa-se que uma grande parte das médias indústrias pesquisadas afirmaram ter introduzido
alguma inovação nos produtos e processos, no caso das pequenas indústrias, esse percentual
cai para 50% (Apêndice B, Tabela B.2).
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Gráfico 6.22 - A empresa introduziu alguma inovação nos produtos e processos?
Fonte: Dados coletados pelo autor.
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O desafio do desenvolvimento sustentável, para o setor produtivo, requer o
redirecionamento das ações para a fonte dos problemas e a busca da produção limpa. Neste
sentido a percepção do caminho da produção limpa é fundamental para que a empresa possa
gerar inovação ambiental e garantir o duplo dividendo.
Portanto, a vontade de mudança tecnológica de uma empresa depende tanto de atitude
como de conhecimento. E essa vontade e atitude ficaram evidentes nas entrevistas realizadas,
principalmente na média indústria e em especial no grupo Maratá.

6.4.6 Resíduos retornados ao processo ou ao mercado
Os resíduos industriais são geralmente heterogêneos e, em função de suas
características físico-químicas e de origem, requerem tipos de tratamento diferentes. Sem
dúvida, é importante a empresa sempre buscar uma racionalização nos processos, de modo a
minimizar a geração de resíduos. Numa outra etapa, procurar a reutilização ou reciclagem do
mesmo, dentro de parâmetros ambientais aceitáveis. A destinação a ser dada ao resíduo é a
última etapa dessa cadeia.
Dessa maneira a grande maioria das indústrias consultada afirma que seus resíduos
geralmente retornam ao processo ou ao mercado (83,33% das pequenas e 85,71% das médias)
de alguma maneira reutilizam, vendem ou fazem doações.

É o caso dos resíduos das fábricas de plásticos que são reutilizados na produção como
exemplo: aparas, grãos de polietileno de baixa densidade e saco plástico. No beneficiamento
do fumo, e nas fábricas de conservas de frutas, legumes e outros vegetais, os resíduos sólidos
conforme constatado são usados como complemento animal e como adubos.

6.4.7 Fontes de energia utilizada
Como pode ser visualizado no Gráfico 6.23, 100% das indústrias pesquisadas usam
energia elétrica na área administrativa, já na produção, além da energia elétrica outra fonte
de energia utilizada é o gás natural (14,28%) e a lenha (7,14%).

122

6 RESULTADOS DA PESQUISA

Esses dados batem com as pesquisas realizadas por Teixeira e Dantas (2002), Farias
(2000) e Morato (2003), observa-se que em ambos os estudos a energia elétrica é a principal
fonte de alimentação, ficando o gás natural e a lenha como segunda alternativa.
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Gráfico 6.23: Fonte de energia utilizada na empresa
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.4.8 Fontes de alimentação de águas

Poço artesiano com 85,72% é a principal origem do uso da água nas empresas
pesquisadas, ficando logo atrás, empatados em 7,14%, o abastecimento através da rede
pública da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), e, por conseguinte, a utilização de
rio, córrego e nascente. Geralmente o uso da água de poços artesianos é utilizado pelas
empresas pesquisadas na lavagem das instalações, como solvente em lavagens e em processos
de resfriamento e nos banheiros existentes.

Esses dados diferem dos resultados encontrados na pesquisa de Farias (2001), nesse
estudo a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), é responsável por 84% da água
utilização na produção, 7% vem de poço, e 3% utilizam água de rios. Verifica-se nesse estudo
a predominância da DESO como principal fonte de distribuição de águas das indústrias.
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Segundo Braga et al. (2002) os custos elevados da água industrial têm levado as
empresas a avaliar as possibilidades internas de reuso e reciclagem. Quando reciclada por
meio de sistemas naturais, é um recurso limpo e seguro. Outro recurso utilizado pelas
indústrias é a compra de efluentes tratados a preços inferiores aos da água fornecida pelo
sistema de abastecimento público. Levando em conta a escassez de água nas regiões árida e
semi-áridas do nordeste brasileiro esses recursos apresentam-se como alternativa mais
plausíveis do uso racional da água como forma de sustentabilidade e do desenvolvimento
sustentável da região.
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Gráfico 6.24: Fonte de alimentação de água da empresa
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.4.9 Atuação da empresa na área social e ambiental
Quando perguntadas se a empresa desenvolve algum tipo de ação na área social e
ambiental, 50% (Gráfico 6.25) responderam que ainda não têm esse tipo de ação, 35,71%
desenvolve algum tipo de projeto na área de educação. Exemplo é o caso do grupo Maratá,
que mantém uma escola de ensino fundamental no município de Lagarto.

124

6 RESULTADOS DA PESQUISA

14,29%

50,00%
35,71%

ainda não têm este tipo de ação

0,00%

limpeza e conservação de praças
públicas

Gráfico 6.25: Tipo de ação na área ambiental ou social
Fonte: Dados coletados pelo autor.

6.4.10 A empresa se beneficiou economicamente por ter adotado boas práticas de
proteção ambiental?
Quando perguntadas se a empresa obteve algum benefício econômico por ter adotado
procedimentos de proteção ao meio ambiente, 35,71% responderam que a empresa não obteve
nenhum benefício e não adotou procedimentos ambientais. Já 28,57% das empresas
pesquisadas entendem que de certa maneira a empresa obteve sim algum benefício
econômico, conforme Gráfico 6.26.

28,57%
35,71%

35,71%

não adotou

não se beneficiou

sim

Gráfico 6.26: Benefício econômico por ter adotado boas práticas de proteção ambiental?
Fonte: Dados coletados pelo autor.
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7 CONCLUSÕES

Neste capítulo, serão apresentadas a descrição detalhada do estudo, as principais
conclusões obtidas a partir dos objetivos geral e específicos, recomendações e também as
considerações finais do trabalho obtidas a partir do levantamento realizado.
A partir da revisão bibliográfica pode-se afirmar que as questões ambientais ganharam
espaço no mundo das corporações. Uma evolução, inclusive de conceitos, foi necessária, para
que o homem entendesse que a sobrevivência está diretamente relacionada com o meio
ambiente. No caso específico do estudo pode-se concluir que entre os entrevistados a
percepção do meio ambiente ainda carece de entendimento, pois os mesmos acreditam que a
questão ambiental está restrita apenas ao seu espaço geográfico, não tendo nenhuma relação
direta com o meio ambiente.

7.1 DADOS GERAIS
Constatou-se que a maioria das empresas pesquisadas é muito recente. Data da década
de 80 – ocasião em que se iniciou o processo de industrialização dos municípios de Lagarto e
de Itaporanga D’ Ajuda. No entanto, somente a partir do ano 2000 ocorreu a ampliação dos
parques industriais dos mesmos, os quais geralmente estão localizados em zonas urbanas,
rurais e mais recentemente nos distritos industriais. Têm como principais atividades
industriais a fabricação de produtos alimentícios e de artigos plásticos, tendo no
beneficiamento do fumo, cultura tradicional do município de Lagarto, uma das mais antigas
fábricas da cidade.

Observa-se ainda, que principalmente as pequenas indústrias carecem de qualquer tipo
de planejamento e de estrutura organizacional. Planejamento segundo Silva (1982), é o
processo administrativo que determina antecipadamente o que um grupo de pessoas deve
fazer e quais as metas que devem ser atingidas. Já segundo o mesmo autor, organização é o
processo administrativo que visa à estruturação da empresa, reunindo pessoas e os
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equipamentos, de acordo com o planejamento efetuado. Como se vê, somente em algumas
das médias empresas estudas ficou constatado esse tipo de estrutura organizacional.
Outra observação diz respeito às condições físicas das instalações. Mais uma vez a
grande maioria das pequenas indústrias não possui: instalações adequadas ao tipo de fabrico
existente, e geralmente o Layout dos equipamentos é feito de forma aleatória sem nenhum
estudo técnico dos riscos elétricos face à precariedade das instalações, falta de conforto
térmico como: temperatura, umidade e ventilação, falta de iluminação natural e deficiência
no sistema de luminárias e lâmpadas em função muitas vezes das características construtivas
das superfícies da edificação (piso, teto e paredes).
Também ficou evidente que no campo da segurança do trabalho uma grande parte das
pequenas empresas desconhece e não utiliza procedimentos técnicos tão necessários a uma
gestão da saúde, segurança e meio ambiente. Baptista (1974, apud Barbosa Filho, 2001, p.15)
define higiene industrial como “o conjunto de conhecimento relativos ao estudo e controle
dos ambientes de trabalho, visando à melhoria da saúde e o conforto do trabalhador”. Situação
encontrada em uma parte das pequenas e na grande maioria das médias indústrias estudadas.
Já no campo econômico verificou-se que a maior parte das empresas pesquisadas teve
aumento nas vendas bem como no seu faturamento. Passa a ser unanimidade o fato de todas
garantirem que houve um elevado custo de produção nos últimos dois anos, principalmente
em algumas indústrias que importam matéria prima. Evento esse que tem relação direta com
o preço do dólar americano.

7.2 ASPECTOS AMBIENTAIS/IMPACTOS E AS MEDIDAS ADOTADAS
De um modo geral, a falta de avaliação e controle dos riscos ao meio ambiente por
parte das empresas pesquisadas, bem como o fato de não disporem de uma equipe
multidisciplinar, visando identificar os seus aspectos ambientais, além de não disporem de um
setor apropriado para esse fim, pode ser um motivo pelo qual não se tem informação
catalogada e disponível com relação aos passivos ambientais gerados nas indústrias e, como
conseqüência dessa desinformação, está a falta de controle com relação ao destino final desses
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resíduos. Somente uma parte das médias empresas confirmou exercer, de algum modo, o
controle ambiental.

Por outro lado, observa-se que a geração de resíduos sólidos e o consumo de energia
são os mais destacados seguidos de vibrações e ruídos, efluentes líquidos, odor, e em alguns
casos substâncias tóxicas. Porém como ficou constatado não existe, por parte da maioria das
empresas, um gerenciamento de todo o processo produtivo como: coleta, tratamento e
disposição adequada dos subprodutos e produtos finais do sistema produtivo. Pode-se dizer
que apenas uma parcela das médias indústrias disponibilizam algum recurso financeiro para
este fim, e ao mesmo tempo não existe uma preocupação pela maioria das empresas em
orientar aos consumidores quanto ao uso e disposição de seus produtos de forma que venham
a ser minimizadas as conseqüências ao meio ambiente. Assim, pode-se dizer que as medidas
ambientais adotadas pelas empresas com intuito de minimizar os impactos ambientais
referem-se à ações isoladas e estão diretamente ligadas ao fluxo de saída.
A falta de fiscalização por parte dos órgãos ambientais e, como conseqüência dessa
omissão ou despreparo, as empresas acabam depositando de maneira irregular seus resíduos
ao longo de vias públicas, terrenos abandonados ou em leito de rios, acarretando problemas de
proliferação de insetos e microorganismos, que além do mau cheiro, acabam prejudicando
tanto a saúde dos seres humanos como degradam o meio ambiente. Outro dado identificado é
quanto à falta de infra-estrutura no que concerne à rede pública de esgoto nos dois
municípios, ficando constatado que apenas a cidade de Lagarto iniciou a construção da rede
de esgoto , a prova dessa precariedade é verificada no percentual de empresas consultadas
que tem escoadouro sanitário ligado à rede pública. Assim, fica evidente que as empresas não
estão adotando nenhum procedimento de tecnologias limpas.

7.3 FATORES EXTERNOS/INTERNOS QUE PRESSIONAM AS INDÚSTRIAS POR
PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL
A consciência ambiental dos dirigentes e o atendimento à legislação ambiental são
considerados os fatores mais relevantes de pressão para que o empresário venha a adotar
procedimentos ambientais. Além desses indicadores outra preocupação dos entrevistados é
quanto a imagem da empresa junto à comunidade. Analisando esses dados ficou constatado
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que uma grande maioria dos empresários já passou a buscar, mesmo de maneira tímida, uma
compreensão da importância de sua empresa incorporar a gestão ambiental.
Como se vê, os mesmos empresários afirmam, na sua grande maioria, a importância da
fiscalização do poder público no tocante ao cumprimento das legislações ambientais, e
entendem que o principal papel dos órgãos de controle ambiental deve ser atuar como
facilitadores na solução de problemas ambientais, gerir informações através de um banco de
dados e aproximar as empresas que fazem transações de vendas e compras de resíduos. Neste
caso particular constata-se o interesse de todos os entrevistados em buscar informações sobre
como proceder para serem incluídos nesse programa.
O órgão público – ADEMA foi considerado, por uma parte dos entrevistados, como o
único órgão fiscalizador, mas mesmo assim, com uma atuação limitada e pouco eficaz.
Constata-se ainda analisando os dados que uma parte dos entrevistados desconhece a
legislação ambiental vigente no país, mas entende que a legislação ambiental de Sergipe é
necessária e em alguns casos os entrevistados a consideram muito rígida. Talvez pela falta
dessa fiscalização é que apenas 14,29% das médias empresas receberam multas e autuações,
ou simplesmente deve-se ao fato de que as pequenas empresas não possuem atividades de
risco ambiental. Só que o meio ambiente a ser fiscalizado inclui também as condições internas
de trabalho, e como ficou constatado “in loco” esses órgãos fiscalizadores se quer orientaram
os proprietários para que possam tomar algum tipo de providência para sanar os problemas
acima citados.

Com relação aos obstáculos às questões ambientais enfrentados pela empresa os
resultados mostram, na sua grande maioria, as mesmas desconhecem esse tipo de ação.
Entretanto cabe ressaltar que existe, por parte das empresas, um grande interesse em buscar
informações técnicas sobre as questões ambientais e de alguma maneira conhecer a legislação.
Estas sugerem ainda que haja incentivos fiscais para que as suas empresas venham , investir
em meio ambiente, ficando claro que qualquer investimento nessa área tem que ser subsidiado
pelo governo com taxas mínimas de juros, pois é unanimidade o descontentamento quanto aos
altos impostos atribuídos às pequenas e médias empresas.
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7.4 PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL
De forma geral, a falta de uma política de Gestão Ambiental no Estado de Sergipe,
além de não possuir um Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais, objetivando
subsidiar uma política de gestão voltada para a não geração, minimização, reutilização,
reciclagem, tratamento e destinação final adequada e segura dos resíduos industriais, bem
como, a desinformação dos empresários nas questões ambientais, podem ser os motivos pelo
quais as empresas pesquisadas, na sua totalidade, não têm implantado o Sistema de Gestão
Ambiental, programa de educação ambiental, nem possuem a certificação ambiental. Porém,
parte das pequenas e a grande maioria das médias entendem que a certificação representa um
diferencial competitivo e as empresas já compreendem que esse é o caminho a percorrer.
Nesse mesmo contexto, percebe-se que as empresas pesquisadas desconhecem os
vários programas de boas práticas ambientais existentes como: bolsa de resíduos, programa de
produção mais limpa, programa SENAI de qualidade ambiental, compromisso empresarial
para reciclagem e o programa SEBRAE de gestão ambiental, pelos dados colhidos essa
situação pode estar relacionada à falta de visita de técnicos de órgãos ambientais e do
SEBRAE com o propósito de orientar as empresas acerca desses vários programas existentes.
Constata-se ainda que a forma encontrada pela maioria das empresas pesquisadas no
combate ao desperdício de energia e água, está na substituição de máquinas e equipamentos
obsoletos, a substituição de lâmpadas, o controle operacional e de manutenção das máquinas,
principalmente entre as médias indústrias, e em algumas empresas as máquinas geralmente
funcionam fora do horário de pico. No caso da água esse investimento geralmente está
relacionado à perfuração de poços artesianos. A energia elétrica é a principal fonte de
abastecimento das empresas, outra fonte alternativa usada pelas empresas é o gás natural e a
lenha. Como fonte de abastecimento de água a rede pública é a principal fornecedora seguida
de poços artesianos e de rios.
Verifica-se também, que uma boa parte das empresas já utilizam a inovação
tecnológica nos seus produtos e processos. Observou-se que por falta de adoção de programas
de produção mais limpa os resíduos oriundos da produção não são aproveitados de maneira
satisfatória, apenas as indústrias de plásticos, de uma maneira aleatória, reutilizam de alguma
forma os resíduos. Já em outros casos geralmente são aproveitados como ração animal e
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como adubos. No que se refere ao benefício econômico, por ter adotado práticas ambientais,
pode-se observar que apesar dos ganhos não abrangerem a maioria das indústrias pesquisadas,
verifica-se que em alguns casos a empresa se beneficiou, mesmo sem ter adotado programas
de produção mais limpa.
A disseminação da prática da gestão ambiental é uma das soluções dos problemas que
atingem o mundo, gerando efeitos positivos no comportamento das empresas e estimulando
atitudes proativas em favor da qualidade ambiental. Sempre dentro de um contexto
representado pelo tripé: economia, sociedade e meio ambiente, conseqüentemente o quadro
que se apresenta nas pequenas e médias indústrias pesquisadas revela que estas carecem
desses elementos tão necessários à sustentabilidade biológica, ecológica e até da própria
sobrevivência dos negócios, fato esse que pode ser minimizado com

uma participação

integrada de instituições e órgãos, como: Universidades, SEBRAE, BNDS, ADEMA e FIES
(Federação das Indústrias do Estado de Sergipe).

7.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No geral, a preocupação com a sustentabilidade nas empresas pesquisadas ainda é
pontual, localizada em seu interior e não uniformemente difundida. É fruto num primeiro
momento, de influências externas, provenientes da legislação ambiental e das pressões
exercidas pela comunidade.

Além de apreender formas de lidar com seu meio ambiente, as empresas precisam
considerar que a Gestão Ambiental é uma das chaves para a solução dos problemas que
afligem o mundo, mediante o desenvolvimento da capacidade de percepção e compreensão da
realidade de modo integrado e o reconhecimento dos pontos onde as dificuldades são
encontradas. O passo seguinte foi o planejamento ambiental e a reciclagem. Mais
recentemente, passaram a ser adotadas as técnicas de Produção mais Limpa. A
conscientização da necessidade do Desenvolvimento Sustentável, a noção de não poluir, não
desperdiçar os recursos naturais, respeitar fauna e flora são, hoje, conceitos não questionados.
Para as indústrias que já estão buscando compatibilizar as suas atividades com a
preservação do meio ambiente e que implantaram o Sistema de Gestão Ambiental começam a
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colher frutos dessa implantação, como redução no uso da energia elétrica e da água, no
processo industrial. Neste novo modo de ser empresa, as indústrias estão buscando se adequar
à legislação ambiental, não só por temer as sanções, mas também por não querer ver a sua
imagem denegrida perante o público – e um público cada vez mais de “olho no verde”,
consciente de que a sobrevivência humana depende dos recursos naturais.
Chegou-se às pequenas e médias empresas. Por mais conscientes que estejam que seu
processo industrial é poluidor, elas não têm, no momento, condições mínimas de investimento
para modificá-lo. Em empresas onde o dono é, a um tempo, acionista majoritário, engenheiro
de processo e gerente de marketing, as exigências de não poluir, de usar os recursos naturais
com a maior parcimônia, de substituir matéria prima e energia por fontes renováveis, tudo é
impensável. Para elas, falta capital de giro para a sobrevivência de imediato. A recessão e o
desemprego têm como conseqüência uma retração no consumo, portanto, nas oportunidades
de venda destas empresas. Não têm de onde tirar a capacidade de investimento. E não há
linhas de crédito convencionais para investimento em melhoria de processo para preservação
do meio ambiente, para atingirmos, como sociedade, o Desenvolvimento Sustentável. Precisase retomar o pleno emprego, a melhoria salarial, a justa distribuição de renda. Se a opção
brasileira não for o desenvolvimento, o futuro da nação será poluído pela tragédia da falência
das pequenas e médias empresas.
Assim, é necessário sensibilizar governos, universidades, órgãos ambientais, e as
pessoas de que os problemas existem e que há necessidade de criar oportunidades de vivência
que permitam evidenciar tomadas de atitudes, denotando valores ambientais e

suas

responsabilidades perante os efeitos negativos à vida.

7.6 SUGESTÕES
Espera-se que, com esses resultados apresentados pelas próprias empresas, propicie o
interesse dos empresários pela Gestão Ambiental. Vale ressaltar que, há muito por fazer e
assim é importante a participação não só do governo, mas das empresas, universidades e da
sociedade com o propósito de tornar o Brasil e as empresas mais competitivas a partir da
dimensão ambiental. Produzir mais com menos insumos (matéria-prima, energia) e menos
resíduos, na abordagem da Produção Mais Limpa.
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Mesmo com limitações metodológicas que podem restringir as análises, algumas
sugestões de caráter contributivo podem ser relevantes para construção de um novo saber
ambiental, tais como:
 disseminar programa de gestão ambiental por meio de seminários e workshops,
promovidos por associações empresariais, pelas academias, pela FIES, pelos
governos e entidades ligadas as pequenas e médias empresas como SEBRAE,
buscando conscientizá-las de que o diferencial competitivo da empresa depende das
pessoas;
 buscar apoio logístico junto ao SEBRAE, através dos seus consultores para estudo e
consecução de projetos para empresa;
 fazer cadastro junto aos diversos órgãos de entidade empresarial para acompanhar
as mudanças na área;
 capacitar e informar o empresariado sobre as possibilidades de negócios, facilidades
de crédito, novas tecnologias, planejamento gerenciais e gestão ambiental;
 usar a rede mundial de informação Internet, como ferramenta, de pesquisa e de
conhecimento nas mais recentes inovações tecnológicas e gerenciais existentes no
momento;
 intensificar o aproveitamento de resíduos, de fontes renováveis de matérias-primas,
utilização racional de água e energia e as boas práticas ambientais que levam ao
desenvolvimento sustentável com melhoria da qualidade do meio ambiente;
 adquirir revistas, livros e manuais de boas práticas ambientais disponíveis no
mercado;
 contratar sempre que possível profissional para orientar e planejar suas atividades e
instalações, como projeto completo elaborado nos moldes pedidos pelos órgãos de
inspeção;
 procurar se organizar em forma de cooperativa.
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SUGESTÕES PARA OS PRÓXIMOS TRABALHOS

Ciente da falta de dados sobre as questões ambientais tão necessários para balizar
ações estratégicas efetivas e que priorizem as reais necessidades das pequenas e médias
indústrias do semi-árido sergipano, e até para a formulação das Políticas Públicas, é que
se faz necessário um estudo mais detalhado das questões ambientais das empresas do semiárido sergipano.
Considerando que a gestão ambiental é um tema multidisciplinar, podem ser sugeridas
pesquisas em várias áreas do conhecimento como, desenvolvimento de um sistema de
indicadores de desempenho na indústria, estudo detalhado dos inventários sólidos existentes
nas empresas, coleta de dados relativos ao processo produtivo, implementação de políticas e
programas, relação com a comunidade, educação ambiental, legislação ambiental e a
avaliação da importância dos impactos ambientais no meio ambiente.
Como o conhecimento é o caminho obrigatório para a evolução, e o homem sempre se
valeu, desde os primórdios, dos conhecimentos acumulados, espera-se que a pesquisa sirva
como base para outros estudos e que os resultados aqui colhidos tragam os subsídios
necessários para a boa elaboração, execução, e a divulgação dessas práticas ambientais nas
demais indústrias do Estado de Sergipe.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ–REITORIA DE PÓS–GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS–GRADUAÇÃO E ESTUDO DO SEMI–ÁRIDO
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Nº 01
Firma ou Razão Social:

Razão Social: ______________________________________________________
Endereço :

Número

Endereço : _________________________________________________________
Bairro

Município

Fone: _______________ fax: _______________ Celular: _________________
Fone:

Fax:

Celular:

E-mail

E-mail: ____________________________________________________________
Nome do Entrevistado:
Cargo
____________________________________________
Nome do Entrevistado: _______________________________________________
Data da ocorrência

Cargo: _______________________

Data da Entrevista: _______/______/ 2004

As informações levantadas pela pesquisa são de caráter estritamente confidencial e será
processado de forma agregada de modo a não permitir a identificação das indústrias
individualmente, estando vedada à divulgação ou acesso aos dados individuais da fonte
informante para qualquer empresa, órgão público ou pessoa física.
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Dados Gerais
Porte

Pequena

20 - 99

Média

100 - 499

1. Número de empregados (média dos últimos 12 meses):
2. Data da fundação da indústria:
3. Setor de atividade industrial que atua:
4. Localização da indústria:
área urbana
área rural

distrito industrial.

5. Descreva os três principais produtos fabricados e indique suas respectivas participações
percentuais no total das vendas da empresa:
%
%
%
6. Qual a extensão do mercado atendido pela empresa e qual o percentual de participação
destes mercados em relação ao faturamento da empresa ?

Destinação das Vendas
Municipal
Estadual
Nacional
Internacional (exportação)
TOTAL

Participação no Faturamento (%)

100

7. Na sua opinião, qual foi o impacto das vendas obtidas pela sua empresa nos últimos 2
(dois) anos? Marque com “x” em aumentou, inalterado ou diminuiu.

ALTERNATIVAS

Vendas
Faturamento
Custo de produção

Aumentou

Inalterado

Diminuiu

149

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO

1 - Perguntas relacionadas aos aspectos ambientais os impactos e as
medidas adotadas para reduzi-los.
1. A empresa faz avaliação e controle de riscos ao meio ambiente?
não
sim, como?
2. Existe na empresa alguma equipe multidisciplinar, visando identificar os seus aspectos
ambientais?
sim
não
3. Quais os principais aspectos ambientais relacionados com as atividades de sua indústria?
Não
Possui
Descrição do Aspecto
Resíduos
sab
Sólidos sim não
Não
Efluentes
Possui
Descrição do Aspecto
sab
Líquido
sim não
s
Não
Possui
Descrição do Aspecto
Emissões
sab
Atmosféricas sim não

Possui

Vibrações e
ruídos sim não
Possui

Odor

Substância
tóxica

sim

Atividade

Atividade

Não
Descrição do Aspecto
sab

Atividade

Não
Descrição do Aspecto
sab

Atividade

Não
Descrição do Aspecto
sab

Atividade

Tipo

de
Impacto

Tipo

de
Impacto

Tipo

de
Impacto

Tipo

de
Impacto

Tipo

de
Impacto

Tipo

de
Impacto

não

Possui
sim

Atividade

não

4. A empresa tem custos com tratamento e disposição de resíduos, efluentes e resíduos
sólidos?
não
sim, quanto R$:
5. A empresa orienta clientes para realizar procedimentos que possam minimizar possíveis
impactos decorrentes do uso e disposição de seus produtos?
não
sim, como?

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO
6.

Existem estações de tratamento de efluentes?
não
sim, quais?
sistemas de lagoas de estabilização
reatores anaeróbicos
sistemas com plantas enraizadas
lodos ativados
outros. Quais?

7.

Existem sistemas de tratamento de emissões?
não
sim, quais?
ciclones
biofiltros
filtros
câmaras de sedimentação
outros. Quais?

8.

Existem tratamentos de resíduos sólidos?
não
sim, como?
adensamento
incineração
neutralização
centrifugação
absorção
leitos de secagem de lodo
uso de plantas enraizadas
outros Quais?

9 . Indique o destino final dos resíduos da indústria:
infiltração no solo
aterro municipal
aterro próprio
aterro industrial terceiros
lixão municipal
lixão particular
rede de esgoto
outros

10. Indique o tipo de escoadouro sanitário da indústria:
rede geral
fossa séptica ligada à rede
fossa séptica sem escoadouro
fossa rudimentar
outros, quais?
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2 - Perguntas relacionadas aos fatores externos e internos que pressionam
as indústrias por prática ambientais

1. Quais os principais motivos que têm levado sua empresa a implementar iniciativas
ambientais? (admite resposta múltipla, 3 no máximo)
ainda não têm este tipo de ação
atender à legislação ambiental
aumentar receitas com vendas de resíduos ou sobras
conquistar mercados no exterior
melhorar da imagem da empresa frente a sociedade
reduzir os custos de produção
buscar o licenciamento
pressão das comunidades vizinhas
consciência ambiental dos dirigentes
para acompanhar a concorrência
outros, quais?
2.

O Sr. considera que existe uma fiscalização efetiva por parte do poder público no tocante
ao cumprimento as legislações ambientais vigentes?
sim
não
não sei

3.

Os fiscais de órgãos públicos que controlam as questões ambientais visitam a empresa?
não
sim
uma vez por ano
duas vezes por ano
três ou mais vezes por ano

4.

Quais funções seriam importantes que os órgãos de controle ambiental desempenhassem?
(admite resposta múltipla, 3 no máximo)
não sei
fiscalizar
gerir informações (banco de dados ambiental)
atuar como facilitadores na solução de problemas ambientais
aproximar as empresas que vendem e que compram resíduos (bolsa de resíduos)
outros, quais?

5.

Em relação as questões ambientais, qual órgão público que mais pressiona a empresa?
(admite resposta múltipla)
Federal – IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis).
Estadual – ADEMA (Administração Estadual do Meio Ambiente)
Municipal
nenhum

6.

Quanto a legislação ambiental de Sergipe
é muito rígida
é necessária para forçar as empresas a tratarem seus resíduos
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é ineficiente
não sei
7.

A empresa possui autuações ou multa por agressão ao meio ambiente nos últimos dois
anos? Sendo positivo qual o valor pago?
não
sim

VALOR EM REAL R$

Ano de 2002
Sim
não

Ano de 2003
Sim
não

< 1.000,00
1.000,00 a 5.000,00
5.001,00 a 10.000.00
> 10.000,00

8.

O senhor considera a preocupação com o meio ambiente uma prioridade da empresa?
sim
não

9.

A empresa tem conhecimento da legislação ambiental vigente no país?
sim
não

10. Quais os obstáculos enfrentados pela empresa no tocante a questão ambiental?
nenhum
falta de informações técnicas
custo muito elevado dos equipamentos
falta de fontes de financiamento
mudança freqüente da regulamentação ambiental
outros, quais?

11. Na opinião do Sr. quais os mais importantes mecanismos para incentivar as boas práticas
ambientais nas empresas? (admite resposta múltipla, 3 no máximo).
incentivos fiscais para determinadas ações ambientais
melhor divulgação sobre a legislação ambiental
maior informação técnica sobre as questões ambientais
divulgar um cadastro das empresas que adotem práticas ambientais
outros, quais?
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3 - Perguntas relacionadas com práticas e procedimentos ambientais
1.

A indústria possui um programa interno de educação e treinamento ambiental?
sim
não

2. A indústria possui um sistema de gestão ambiental implantado (ISO 14001 ou
equivalente)?
não
sim, quais?
3.

A indústria investiu em uso racional de energia?
não
sim, quanto R$:

3.1. economia obtida em relação ao período anterior ao investimento
%
4. A indústria investiu em uso racional de água?
não
sim, quanto R$:
4.1.economia obtida em relação ao período anterior ao investimento
%:
5. A indústria possui algum tipo de certificação ambiental?
não
sim, qual?
6. A empresa busca conseguir a certificação ambiental?
não
sim
7. Sua empresa tem acesso a algum tipo de informação sobre as questões ambientais?
não
sim, através de: revistas
livros
jornais
internet
informativos
outros
8. A empresa conhece e usa as ações de apoio as boas práticas ambientais dos programas
abaixo relacionados? Marque com um “X” se conhece e se já utilizou.
PRÁTICAS

CONHECE
Sim

AMBIENTAIS
Bolsa de resíduos & negócios
CEMPRE- Compromisso Empresarial para reciclagem
Programa de Produção Mais Limpa
Programa SENAI de Qualidade Ambiental
Programa SEBRAE de Gestão Ambiental
5 menos que são mais

Não

JÁ UTILIZOU
Sim

Não
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9. A empresa já recebeu alguma visita de técnicos do SEBRAE ou de outros órgãos com o
propósito de orientar a empresa sobres os vários Programas de Gestão Ambiental?
não
sim
Cite o órgão.
10. A empresa possui um setor responsável pela gestão ambiental?
sim
não
11. A empresa introduziu alguma inovação nos produtos e processos?
não
sim, quais?
12. Existe na empresa resíduos retornados ao processo ou ao mercado?
não
sim, através de:
vendas
reuso
reciclagem
reprocessamento
cite o tipo de resíduo: :
13. Quais os tipos de fontes de energia utilizada na empresa? e qual o percentual utilizado na
administração e na produção.
FONTES
Energia elétrica
Óleo diesel
Gás natural

ADMINISTRAÇÂO %

PRODUÇÃO %

14. Indique qual(ais) fonte(s) de alimentação de água existentes na indústria, e o percentual
utilizado na administração e na produção.
FONTES
Rede distribuição (DESO)
Poço artesiano
Rio, córrego, nascente

ADMINISTRAÇÂO %

PRODUÇÃO %

15. Que tipo de atuação na área ambiental ou social sua empresa possui externamente?
ainda não têm este tipo de ação
limpeza e conservação de praças públicas
projetos de educação
outros, quais?
16. A empresa se beneficiou economicamente por ter adotado boas práticas de proteção
ambiental?
não se beneficiou
sim, quanto R$
não adotou
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APÊNDICE B – TABELAS COM ELEMENTOS DO INSTRUMENTO DE
PESQUISA PARA SIMPLES CONSULTA
Tabela B.1 O Sr. considera que existe uma fiscalização efetiva por parte do poder público no
tocante ao cumprimento as legislações ambientais vigentes?
ALTERNATIVAS DE RESPOSTA

PORTE

Sim
20,00
100,00

Pequena
Média

Não
40,00
-

Não Sei
40,00
-

Total
100,00
100,00

Fonte: Dados coletados pelo autor

Tabela B.2 Diversos elementos do instrumento de pesquisa do referido estudo
PERGUNTAS

PORTE

RESPOSTAS
Não
Total
100,00 100,00
14,29
85,71 100,00
7,69
92,31 100,00
100,00 100,00
28,57
71,43 100,00
15,38
84,62 100,00
100,00 100,00
28,57
71,43 100,00
15,38
84,62 100,00
16,67
83,33 100,00
100,00
- 100,00
61,54
38,46 100,00
100,00 100,00
14,29
85,71 100,00
7,69
92,31 100,00
50,00
50,00 100,00
85,71
14,29 100,00
69,23
30,77 100,00
16,67
83,33 100,00
71,43
28,57 100,00
46,15
53,85 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
66,67
33,33 100,00
71,43
28,57 100,00
69,23
30,77 100,00
33,33
66,67 100,00
28,57
71,43 100,00
30,77
69,23 100,00
Sim

Pequena
Média
Total
Pequena
A empresa tem custos com tratamento e disposição de resíduos,
Média
efluentes e resíduos sólidos?
Total
A empresa orienta clientes para realizar procedimentos que possam Pequena
Média
minimizar possíveis impactos decorrentes do uso e disposição de
seus produtos?
Total
Pequena
Os fiscais de órgãos públicos que controlam as questões ambientais
Média
visitam a empresa?
Total
Pequena
A empresa possui autuações ou multas por agressão ao meio
Média
ambiente nos últimos dois anos? Ano de 2002
Total
Pequena
O senhor considera a preocupação com o meio ambiente uma
Média
prioridade da empresa?
Total
Pequena
A empresa tem conhecimento da legislação ambiental vigente no
Média
país?
Total
Pequena
A indústria possui um programa interno de educação e treinamento
Média
ambiental?
Total
Pequena
A indústria possui um sistema de gestão ambiental implantado (ISO
Média
14001 ou equivalente)?
Total
Pequena
Média
A indústria investiu em uso racional de energia?
Total
Pequena
Média
A indústria investiu em uso racional de água?
Total
Existe na empresa alguma equipe multidisciplinar, visando
identificar os seus aspectos ambientais?

CONTINUA...
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DE PESQUISA PARA SIMPLES CONSULTA

PERGUNTAS

PORTE

RESPOSTAS
Não
Total
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
33,33
66,67 100,00
71,43
28,57 100,00
53,85
46,15 100,00
33,33
66,67 100,00
71,43
28,57 100,00
53,85
46,15 100,00
33,33
66,67 100,00
100,00
100,00
15,38
84,62 100,00
100,00 100,00
42,86
57,14 100,00
23,08
76,92 100,00
50,00
50,00 100,00
85,71
14,29 100,00
69,23
30,77 100,00
83,33
16,67 100,00
85,71
14,29 100,00
84,62
15,38 100,00
100,00 100,00
57,14
42,86 100,00
30,77
69,23 100,00
Sim

Pequena
Média
Total
Pequena
Média
A indústria busca conseguir a certificação ambiental?
Total
Pequena
Sua empresa tem acesso a algum tipo de informação sobre as
Média
questões ambientais?
Total
A empresa já recebeu alguma visita de técnicos do SEBRAE ou de Pequena
Média
outros órgãos com o propósito de orientar a empresa sobre vários
Programas de Gestão Ambiental?
Total
Pequena
Média
A empresa possui um setor responsável pela gestão ambiental?
Total
Pequena
Média
A empresa introduziu alguma inovação nos produtos e processos?
Total
Pequena
Existe na empresa resíduos retornados ao processo de produção ou ao
Média
mercado?
Total
Pequena
A empresa faz avaliação e controle de riscos ao meio ambiente?
Média
Total
A indústria possui algum tipo de certificação ambiental?

Fote: Dados coletados pelo autor.
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APÊNDICE C – LISTA DE ENTREVISTADOS

APÊNDICE C LISTA DAS MÉDIAS INDÚSTRIAS DE ITAPORANGA D’ AJUDA
Nº

EMPREGADOS
/PORTE

01

385

MD

02

442

MD

03

04

350

420

EMPRESA

ATIVIDADE
PRINCIPAL

ENDEREÇO

AZALÉIA ITAPORANGA
LTDA

Fabrica de
calçados

KM 116 BR 101
Fone: 264-1261

Produtos de
padaria, pastelaria
e confeitaria

BR-101 KM 118,
S/N
Fone: 79-2807000

MABEL

MD

COMPANHIA INDUSTRIAL
DE CELULOSE E PAPEL
LTDA

Indústria de
celulose

MD

IND. ALIMENTÍCIA
MARATÁ LTDA

Torrefação e
moagem de café

KM 114 BR 101
S/N
Fone: 264-1270 /
1324

DIRETORES

Entrev. Daniel Yron
C. de Almeida –
Engº de Segurança
Sandro Antonio
Scodro
Carlos Gonzaga
Entrev. Walquiria
Fernández Simões Supervisora
Entrev. Pedro
Américo F. de
Andrade – Diretor
Industrial

Núcleo ind. E de José Augusto Vieira
serviços de
Célia
Itapóranga
Entrev. Edílson
Fone: 264 – 2800 / Pereira dos Santos 2818
Administrador

PRODUTO
PRINCIPAL
Calçados de couro

Biscoitos

Papel e papelão

Café em pó, café
solúvel, G2 e leite
em pó
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APÊNDICE C LISTA DAS MÉDIAS INDÚSTRIAS DE LAGARTO
Nº

EMPREGADOS
PORTE

EMPRESA

ATIVIDADE
PRINCIPAL

ENDEREÇO / FONE

DIRETORES
José Augusto Vieira
Entev. Valdevan Santos
Costa - Gerente
José Augusto Vieira
Entrev. Edílson Pereira
Santos - Administrador
José Augusto Vieira
Entrev. Rui Olavo de
Aquino NevesAdministrador

PRODUTO(S)
PRINCIPAL(AIS)

01

190

MD

FUMO MARATÁ

Produtos do
fumo

Povoado Cidade Nova,
S/N Fone: 631-1224

02

142

MD

MARATÁ
INDÚSTRA DE
COPOS LTDA

Copos

Povoado Cidade Nova,
Fone: (79) 631-9100
Fax: 631 - 2015

03

105

MD

MARATÁ
INDÚSTRIA DE
AGUARDENTE

Alimentos e
bebidas

Povoado carro quebrado
Fone: 631-9206

04

108

MD

MARATÁ
INDÚSTRIA DE
EMBALAGENS
LTDA

Produtos
plásticos

Povoado Cidade Nova,
S/N

José Augusto Vieira
Entrev. Edílson Pereira
Santos - Administrador

embalagem

Travessa Joana Rosa, 253
Centro- Fone: 631-2800

Entrev. Francisco
Souza Libório proprietário
Edilena Santana
Libório

Bermudas, camisetas
e fardamento social

Entrev. Eraldo Santana
Santos - Proprietário

Balas e frutas
cristalizadas

05

70

Pg

A SULITEX

Confecção de
artigos do
vestuário

06

35

Pg

FÁBRICA DE
DOCES
SANTANA

Fabricação de
conservas de
frutas, legumes e
outros vegetais

Povoado Catita, S/N
Fone: 631-9422
631-9422

Produtos
plásticos

Rua “D” Lote “B” Núcleo
Agroindustrial
Fone: 631 - 5060

Produtos do
fumo

Rua São José – Cidade
Nova Fone: 631-2733

07

50

Pg

JRM INDÚSTRIA
DE
EMBALAGENS
PLÁSTICAS
LTDA

08

60

Pg

FUMO ROCHA

09

90

Pg

VIDRAÇARIA
MONIZE

Produto do vidro

Fone: 0800 795040
031-79-631-1998

10

46

Pg

BARBOSA IND.
DE PLÁSTICOS

Produtos
plásticos

Povoado Cidade Nova,
S/N Fone/Fax: 631-3107

José Rinardo de
Menezes
Entrev. Antonio
Cardoso
Consultor
José Rodrigues dos
Santos
Entrv. José Messias dos
Santos - Supervisor
Nalva Dantas dos
Santos
Wilson
Entrev. Paulo Rogério
Fernandes Carvalho gerente
Antonio Barbosa de
Souza
Fone: 631-1709
Entrev. Anderson
Silveira dos Santos gerente

Fumo desfiado
Copos descartáveis,
prato e potes

Vinagre e cachaça

Embalagens

Cigarros e
cigarrilhas

Vidro temperado

Embalagem
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A partir de 1989, o UNEP (PNUMA) procurou estimular medidas a favor da redução
de resíduos, economia de água e energia nos processos de fabricação, com ênfase na
introdução do conceito de Produção Mais Limpa – Cleaner Production.
A produção mais limpa, com seus elementos essenciais, demonstrados na Figura D.1
adota uma abordagem preventiva, em resposta à responsabilidade financeira adicional trazida
pelos custos de controle da poluição e dos tratamentos de final de tubo, voltando-se para
prevenção.
Contínua

Serviços

Homem

Preventiva

Estratégia

Redução
Riscos

Produtos e
Processos

Meio
Ambiente

Integrativa
(ar, água, terra)

Figura D.1: Elementos essenciais da estratégia de produção mais limpa
Fonte: UNIUDO/UNEP (1995).

A UNIDO – Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e a
UNEP – Programas das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criaram um programa voltado
para a preservação ambiental, que conta com vários centros instalados em todo mundo. Ele
prevê a instalação de vários Centros de Produção mais Limpa em países em desenvolvimento,
os quais formarão uma rede de informação em Produção mais Limpa. Os centros foram
subsidiados para a sua instalação pelos chamados países donantes e são assessorados, do
ponto de vista técnico, pelas instituições contraparte: universidades, centros de pesquisa,
fundações tecnológicas internacionais, etc. São também vinculados a uma instituição
hospedeira, que lhes viabiliza as instalações físicas e a manutenção administrativa.
No Brasil, o Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL) está localizado desde
1995 na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), junto ao
Departamento Regional do Rio Grande do Sul do Serviço Nacional de Aprendizagem
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Industrial (SENAI-RS). Esta posição é altamente privilegiada, pois a principal preocupação
do CNTL é comprometer os empresários, principalmente da indústria, com a Produção mais
Limpa. Além disso, o SENAI-RS constitui-se uma instituição nacional voltada para formação
de recursos humanos para a indústria e que conta com uma estrutura de apoio tecnológico que
atende todos aos setores industriais brasileiros.
O CNTL/SENAI-RS atua fundamentalmente:
1- na disseminação da informação;
2- na implementação de programas de Produção mais Limpa nos setores
produtivos;
3- na capacitação de profissionais;
4- na atuação em políticas ambientais.
Através de uma metodologia desenvolvida e apoiada pela UNIDO, o CNTL/SENAIRS oferece aos setores produtivos alternativas viáveis para a identificação de técnicas de
Produção mais Limpa que implantadas em processos permite a minimização de seus resíduos
sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas, eficiência no uso da energia e
racionalização no emprego da água

D.1 O que é Produção mais Limpa
De acordo com a UNIDO/UNEP, a Produção mais Limpa significa a aplicação
contínua de uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e
produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através da
não-geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados em um processo produtivo.
Esta abordagem induz inovação nas empresas, dando um passo em direção ao
desenvolvimento econômico sustentado e competitivo, não apenas para elas, mas para toda a
região que abrangem.
Tecnologias ambientais convencionais trabalham principalmente no tratamento de
resíduos e emissões gerados em um processo produtivo. São as chamadas técnicas de fim-de-
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tubo. A Produção mais Limpa pretende integrar os objetivos ambientais aos processos de
produção, a fim de reduzir os resíduos e as emissões em termos de quantidade e
periculosidade. Assim, são utilizadas várias estratégias visando a Produção mais Limpa e a
minimização de resíduos. Vide Figura D.2.

Figura D.2: Fluxograma da Produção mais Limpa
Fonte: CNTL (2003)

A prioridade da Produção mais Limpa está no topo (à esquerda) do fluxograma: evitar
a geração de resíduos e emissões (nível 1). Os resíduos que não podem ser evitados devem,
preferencialmente, ser reintegrados ao processo de produção da empresa (nível 2). Na sua
impossibilidade, medidas de reciclagem fora da empresa podem ser utilizadas (nível 3).
A prática do uso da Produção mais Limpa leva ao desenvolvimento e implantação de
Tecnologias Limpas nos processos produtivos.
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Para introduzirmos técnicas de Produção mais Limpa em um processo produtivo,
podem ser utilizadas várias estratégias, tendo em vista metas ambientais, econômicas e
tecnológicas.

A priorização destas metas é definida em cada empresa, através de seus profissionais e
baseada em sua política gerencial. Assim, dependendo do caso, poderemos ter os fatores
econômicos como ponto de sensibilização para a avaliação e definição de adaptação de um
processo produtivo e a minimização de impactos ambientais passando a ser uma
conseqüência, ou inversamente, os fatores ambientais serão prioritários e os aspectos
econômicos tornar-se-ão conseqüência.

D.2 PmaisL como fator de desenvolvimento sustentável
Além do volume impressionante de bens e serviços, a industrialização baseada em
progresso técnico e abundância de matérias primas produziu um número infinito de problemas
ambientais e sociais externalizados como custos sociais. Apenas durante as últimas décadas, a
sociedade civil começou a resistir e a exigir a internalização dos custos ambientais causados
pelas atividades econômicas.

As ONGs e outros movimentos populares exercem pressões sobre os governos,
exigindo proteção contra dejetos tóxicos, fumaça, água e ar poluídos. Estas pressões, junto
com a percepção crescente da necessidade de proteger e conservar os recursos naturais, e a
tendência geral de envelhecimento das instalações e equipamentos industriais devido ao
progresso técnico, resultaram na obsolescência e conseqüente abandono de atividades
caracterizadas por processos fordistas e de alta entropia, típicas dos setores “sol poente”, um
sinônimo de insustentabilidade.
A mesma definição pode ser aplicada às indústrias baseadas em matérias-primas nãorenováveis e no uso intensivo de recursos energéticos. Outra categoria é representada por
produtos baseados em materiais tóxicos e não biodegradáveis, assim como atividades de
mineração e extração de baixo valor agregado e alta poluição ambiental, causada por dejetos
sólidos e líquidos. Áreas rurais são afetadas por um grande número de agrotóxicos, pesticidas,
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e fertilizantes químicos, que penetram no solo e contaminam as águas subterrâneas. As
conseqüências dramáticas para a saúde humana, vegetal e animal, no longo prazo, são
percebidas em um número cada vez maior de locais de produção, ativos ou abandonados.
As alternativas que surgem de indústrias “sol nascente” são baseadas em um novo
paradigma técnico-econômico com processos de baixa entropia. Estas indústrias procuram
fazer uso eficiente de materiais, da energia e da capacidade criativa da força de trabalho. Seus
produtos são recicláveis por definição, e normas e incentivos (como o “selo verde” e a ISO
14.000) irão assegurar a proteção dos seres humanos e a conservação do meio ambiente.
O uso racional de recursos escassos exige produtos e processos baseados em inovação,
conservação e invenção de todos os tipos de produtos, recicláveis e biodegradáveis. Novas
indústrias estão crescendo e se expandindo, seja pelo reflorestamento de grandes áreas
degradadas, a administração racional dos recursos hídricos ou a restauração de prédios e
distritos inteiros nas cidades. Uma transformação similar, embora mais silenciosa, está em
andamento na agricultura. Um número sempre crescente de consumidores está virando as
costas para produtos alimentares industrializados, preferindo comida natural à base de
fertilizantes orgânicos e controle biológico de pragas.
Reduzir a poluição através do uso racional de matéria-prima, água e energia significa
uma opção ambiental e econômica definitiva. Diminuir os desperdícios, implica em maior
eficiência no processo industrial e menores investimentos para soluções de problemas
ambientais.

A transformação de matérias-primas, água, energia em produtos, e não em resíduos,
tornam uma empresa mais competitiva.

O tema "Produção mais Limpa" não é apenas um tema ambiental e econômico. A
geração de resíduos em um processo produtivo, muitas vezes, está diretamente relacionado a
problemas de saúde ocupacional e de segurança dos trabalhadores. Desenvolver a "Produção
mais Limpa" minimiza estes riscos, na medida em que são identificadas matérias-primas e
auxiliares menos tóxicas, contribuindo para a melhor qualidade do ambiente de trabalho.
Uma conseqüência positiva, muitas vezes difícil de mensurar, é o fortalecimento da
imagem da empresa frente à comunidade e autoridades ambientais.
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Como justificativa, apresenta-se também o fato de que os consumidores de hoje
exigem cada vez mais produtos "ambientalmente corretos". Os consumidores assumem
previamente que as empresas sejam tão responsáveis em relação à qualidade de seus produtos,
como responsáveis em relação ao meio ambiente nas suas práticas produtivas.
Definições de desenvolvimento sustentável mencionam responsabilidades quanto ao
emprego mais eficiente possível de recursos naturais, de maneira que seu emprego não
prejudique as gerações futuras. Relacionando esta definição com Produção mais Limpa, podese observar que produzir sustentavelmente significa, em palavras simples, transformar
recursos naturais em produtos e não em resíduos.

D.3 Controle da poluição
Investimentos em controle da poluição não são mais considerados “custos” do
negócio, e a contabilidade e o balanço das empresas tendem a registrar devidamente os
ganhos e as perdas totais dos processos produtivos, inclusive os benefícios auferidos com o
“marketing verde”.

Ênfase especial deve ser colocada na “desintoxicação” do processo de produção,
mediante a eliminação e substituição de substâncias químicas tóxicas.
As pesquisas de produtos e processos alternativos com base em materiais renováveis e
biodegradáveis devem substituir a abordagem convencional supostamente científica que exige
estudos infinitos e inconclusivos sobre a natureza e os impactos das substâncias tóxicas, o
grau de risco e os níveis aceitáveis de exposição de seres humanos.
O princípio “pré-caucionário” deve prevalecer em todos os embates em que as
informações disponíveis são consideradas incompletas, para evitar riscos e desastres.
Outra área de atuação prioritária é a “descarbonização” ou seja, a redução do teor de
CO2 na atmosfera, que aumentou no último século de 288 para 350 ppm (partes por milhão), o
que representa aproximadamente 6 bilhões de toneladas de CO2 liberados anualmente na

APÊNDICE D - PRODUÇÃO MAIS LIMPA

165

atmosfera. As mudanças climáticas, o efeito estufa e o aumento da temperatura média do
globo, afligem a humanidade e enfrentá-los vai requerer um esforço muito maior do que a
proposta de “estabilizar” as emissões.
Finalmente, a “desmaterialização” da produção, ou seja, a redução do volume de
resíduos e dejetos, de aço, chumbo, alumínio, papel e sua reciclagem sistemática seria apenas
o primeiro passo na racionalização da produção e do consumo. A proposta de “ciclo de vida”
do produto deve envolver todos os atores do mercado - produtores, atacadistas, distribuidores,
consumidores e “lixeiros” para reduzir os impactos ambientais que tornam a vida no planeta
insustentável.

D.4 Vantagens de se adotar a produção mais limpa
A mudança nos paradigmas ambientais induzem as empresas a voltarem-se para a
origem da geração de seus resíduos sólidos, emissões atmosféricas e seus efluentes líquidos,
buscando soluções nos seus próprios processos produtivos, minimizando, assim, o emprego
de tratamentos convencionais de fim-de-tubo, muitas vezes onerosos, e de resultados não
definitivos para os resíduos.

Minimizar resíduos e emissões também significa aumentar o grau de emprego de
insumos e energia usados na produção, isto é, produzir produtos e não resíduos, garantindo
processos mais eficientes.

Para a empresa, a minimização de resíduos não é somente uma meta ambiental, mas,
principalmente um programa orientado para aumentar o grau de utilização dos materiais, com
vantagens técnicas e econômicas.
Devido a uma intensa avaliação do processo de produção, a minimização de resíduos e
emissões geralmente induz a um processo de inovação dentro da empresa.
Enquanto a gestão convencional de resíduos pergunta:
"Que se pode fazer com os resíduos e as emissões existentes?"
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Figura D.3: Que se pode fazer com os resíduos e as emissões existentes
Fonte: CNTL (2003)

A aplicação da metodologia de implantação de técnicas de Produção mais Limpa
a processos produtivos permitirá a obtenção de soluções que contribuam mais para a solução
definitiva dos problemas ambientais, já que a prioridade da metodologia está baseada na
identificação de opções de não geração dos resíduos produzidos nestes processos produtivos.
Esta prioridade permite associações simples, tais como:

Na PRODUÇÃO MAIS LIMPA, a proteção ambiental integrada à produção pergunta:
"De onde vêm nossos resíduos e emissões?"
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"Por que afinal se transformaram em resíduos?"

Figura D.4: Proteção ambiental integrada à produção
Fonte: CNTL (2003).

Portanto, a diferença essencial está no fato de que a Produção mais Limpa não trata
simplesmente da identificação, quantificação, tratamento e disposição final de resíduos, e sim
promover o questionamento:
POR QUE O RESÍDUO É GERADO?
COMO O RESÍDUO É GERADO?
QUANDO O RESÍDUO É GERADO?

D.5 Implantação do programa de produção mais limpa
Através de uma metodologia desenvolvida e apoiada pela UNIDO, o CNTL/SENAIRS oferece aos setores produtivos alternativas viáveis para a identificação de técnicas de
Produção mais Limpa, que implantadas em processos permitem a minimização de resíduos
sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas, eficiência no uso da energia e
racionalização no emprego da água.
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A implantação de um Programa de Produção mais Limpa em um processo
produtivo segue a seqüência de etapas, conforme o fluxograma abaixo:

Pré-avaliação

Estabelecimento de um contato entre o CNTL e a empresa

Capacitação e sensibilização dos profissionais da empresa

Elaboração de um balanço ambiental, econômico e tecnológico do processo

Avaliação do balanço elaborado e identificação de oportunidades de Produção mais

Priorização das oportunidades identificadas na avaliação

Elaboração do estudo de viabilidade econômica das prioridades

Estabelecimento de um Plano de Monitoramento para a fase de implantação

Implantação das oportunidades de Produção mais Limpa priorizadas

Definição dos indicadores do processo produtivo

Documentação dos casos de Produção mais Limpa

Figura D.5: Fluxograma de implantação de um programa de Produção mais Limpa em
processo produtivo.
Fonte: CNTL, 2003.
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APÊNDICE E - PRÊMIO CNI: AS BOAS PRÁTICAS NA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Desde 1997, a CNI incentiva e recompensa a adoção de práticas associadas à gestão
ambiental na indústria, por meio do Prêmio CNI de Ecologia. São histórias de sucesso, como
a da Eliane Revestimentos Cerâmicos, de Santa Catarina, com mais de 2 mil funcionários,
responsável por 25% das receitas de exportação obtidas pelo setor.
Em 1999, a empresa investiu mais de R$ 1 milhão para reduzir o impacto ambiental de
suas atividades. Conseguiu diminuir em 21% o consumo de energia elétrica e economizar
mais de 20 toneladas mensais de gás liquefeito de petróleo. Atingiu um índice de 95% de
recirculação de água. Passou a reaproveitar 300 mil quilocalorias por hora em seus fornos.
Minimizou as emissões pela substituição de óleo BTE por gás natural no processo de secagem
da massa. Diminuiu o impacto gerado pela extração de matérias-primas, aperfeiçoou o
sistema de tratamento de efluentes e implantou um sistema de controle de ruídos.

A iniciativa resultou não apenas em ganhos significativos de ecoficiência e
produtividade.

O projeto desenvolvido pela Eliane Revestimentos Cerâmicos foi um dos vencedores
do Prêmio CNI de Ecologia em 2000, na categoria Conservação dos Insumos de Produção, ao
lado de iniciativas de outras empresas.

Em 2001, quatro empresas foram premiadas na etapa nacional. A Companhia Vale do
Rio Doce foi a vencedora na categoria “Conservação de Insumos e Produtos”, com o projeto
“Sistema de Recuperação e Contenção de Resíduos de Minério de Ferro do Pátio de
Expedições de Carajás. A Samarco Mineração S.A. foi a escolhida na categoria “Educação
Ambiental”, com o “Projeto Salvamar”, voltado para a melhoria da qualidade ambiental na
região de Guarapari, no Espírito Santo.
Na categoria “Projetos Cooperativos entre ONGs Ambientalistas e a Indústria”, a
vencedora foi a CKEL Brasil Verde S.A., com o projeto “Gestão Sócio-Ambiental da Maior
Área de Manejo Florestal da Amazônia”. A Mutupiranga Industrial Ltda. foi a escolhida na
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categoria “Micro e Pequena Indústria”, pelo seu “Programa de Gerenciamento de Resíduos e
Sub-Resíduos”.

O reconhecimento e a difusão das boas práticas cumprem um papel importante na
busca da sustentabilidade da produção industrial nos países mais desenvolvidos. No Brasil,
multiplicam-se iniciativas desse tipo. Assim, conhecê-las e reconhecê-las é fundamental. Ao
instituir o Prêmio CNI, a Confederação Nacional da Indústria reafirma seu compromisso
setorial de adequar-se aos novos paradigmas da economia mundial. E estimula o
reconhecimento dos princípios do desenvolvimento sustentável como premissas estratégicas
na gestão das empresas.
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APÊNDICE F - BOLSA DE RESÍDUOS

A Bolsa de Resíduos é um serviço de informações, concebida com a finalidade de
identificar mercados para os resíduos gerados nas operações industriais e estimular o seu
aproveitamento econômico pelas empresas. Existem várias opções operando no mercado.
Entre outras a Fiesp/Ciesp disponibiliza gratuitamente a todas empresas esta ferramenta de
gerenciamento

A Bolsa de Negócios serve como guia para promoção de oportunidades de negócios, a
fim de proporcionar novas alternativas de mercado e ocupar a capacidade ociosa
eventualmente existente no parque industrial brasileiro.

Benefícios
As principais vantagens para a utilização da Bolsa de Resíduos são:
 redução dos desperdícios pela maximização da utilização dos materiais;
 possibilidade de redução dos custos de produção pela utilização de semi- acabados
e pela obtenção de receita marginal;
 ampliação do universo de fornecedores;
 suporte às atividades de preservação do meio-ambiente;
 incentivo à instalação de novas indústrias para aproveitamento e beneficiamento dos
resíduos industriais;
 indução ao desenvolvimento de novas tecnologias, para reaproveitamento e
utilização dos resíduos industriais.

Quem pode participar da Bolsa
Indústrias de todos os setores da economia que se cadastre divulgando seus interesses.
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Como funciona
A atividade da Bolsa se resume em facilitar a troca de informações entre produtores de
resíduos e os potenciais compradores, não interferindo na transação entre eles, sua
operacionalização é simples. Na prática, resume-se a quatro grandes funções: Marketing;
Cadastramento; Atendimento e Divulgação.

F.1 Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE)
O Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE) é uma associação sem fins
lucrativos dedicada à promoção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado
do lixo. Fundado em 1992, o CEMPRE é mantido por empresas privadas de diversos setores.
O CEMPRE trabalha para conscientizar a sociedade sobre a importância da redução,
reutilização e reciclagem do lixo através de publicações, pesquisas técnicas, seminários e
bancos de dados. Os programas de conscientização são dirigidos principalmente para
formadores de opinião, tais como prefeitos, diretores de empresas, acadêmicos e organizações
não-governamentais (ONG's).

A importância da reciclagem para Valle (2002), está relacionada a dois fatores:


possibilitar a redução substancialmente do volume dos resíduos;



permitir a recuperação de valores contidos nesses resíduos que, de outra forma,
seriam perdidos.

Porém, a reciclagem não passa simplesmente pela questão de recuperar material
reciclável, antes de tudo é uma atividade econômica capaz de gerar ganhos econômicos, bem
como gerar empregos.

Assim, para implementar um processo de coleta seletiva e reciclagem há necessidade,
preliminarmente, de conhecer, pelo menos de forma resumida, quais os materiais mais
comuns que podem ser reciclados, tais como:
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Papéis: jornal, papelão, formulário, papel branco, aparas de papel, cartolina, papel
toalha, caixa de ovos, fotografias, envelopes e caixas;



Metais: latas de alumínio, materiais metálicos tais como panelas, arames, fios,
pregos, parafusos, sucatas de ferro e cobre;



Vidros: copos, garrafas, vasilhames, cacos;



Plásticos: garrafas de refrigerantes ou bebidas (PET), sacos, copos plásticos,
vasilhames, embalagens em geral (xampus, cremes, detergentes, alimentos)
brinquedos quebrados, tubos e canos de PVC.

