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RESUMO

O ramo da construção civil de grandes empreendimentos é um dos setores da
economia cujas atividades mais se relacionam com o entorno, seja pelo uso do
capital natural e pela ocupação dos espaços existentes. É responsável por causar
significativos impactos ambientais, pela redução de recursos naturais, degradação,
poluição e geração de resíduos. Nesse contexto, as grandes empresas têm se
preocupado cada vez mais com as questões ambientais, integrando a variável
ambiental nas suas atividades e exigindo que seus fornecedores também
mantenham o comprometimento com uma agenda ambiental mínima. As pequenas
e médias empresas que atendem o ramo da construção civil, se enquadram em uma
importante relação na cadeia de fornecedores do setor, tendo grandes
empreendedores ou empreiteiras como clientes. Nesse contexto emerge a questão
central dessa pesquisa: Como organizar as práticas ambientais das pequenas e
médias prestadoras de serviços para o segmento da construção civil, em um modelo
de sistema de gestão ambiental (SGA)? Como método adotou-se a pesquisa
aplicada a partir de dados primários, analisados em abordagem qualitativa e
procedimentos técnicos abrangendo revisão bibliográfica, estudo documental,
levantamentos de dados de campo e análise de dados. A partir de critérios
adotados pela pesquisa para atingir aos objetivos propostos, dois empreendimentos
de infraestrutura, um de modal viário e outro portuário, foram selecionados para
coleta de dados primários. Por um período de dois anos, foram observados os
seguintes aspectos relacionados às práticas de gestão ambiental realizadas pelas
prestadoras de serviços no contexto de construção de obras de infraestrutura:
atividades subcontratadas para empresas de pequeno e médio portes; dificuldades
destas na manutenção de sua regulação ambiental; e identificação dos aspectos e
impactos associados a empreendimentos de infraestrutura. Como principais
resultados, esta pesquisa apresenta: 1. Lista dos requisitos legais associados às
atividades regularmente subcontratadas pelas construtoras de grande porte; 2.
Modelo de sistema de gestão ambiental para pequenas e médias empresas
prestadoras de serviços para a construção civil; 3. Modelo de SGA apresentado no
software Excel, com vistas a otimizar a estrutura do SGA e reduzir os custos com a
adoção de sistemas informatizados, facilitando sua adoção por esse segmento.

Palavras Chave: Pequenas e médias empresas; Construção civil; Sistema de
gestão ambiental empresarial; Requisito legal; Infraestrutura.
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ABSTRACT
Proposition of a model of environmental management system for small and
medium-sized companies providing services to the construction industry.
The business field of civil construction of large projects is one of the economic
sectors in which activities are most related to the environment, either by the use of
natural capital or the occupation of existing spaces. It is responsible for causing
significant environmental impacts by reducing natural resource degradation, pollution
and waste generation. In this context, large companies have been increasingly
concerned with environmental issues, integrating the environmental variable in their
activities and demanding that their suppliers also maintain a commitment to a
minimal environmental agenda. Small and medium-sized companies serving the field
of construction fit into an important relationship in the supply chain industry, taking
great entrepreneurs or contractors as clients. In this context emerges the main
question of this research: How to organize the environmental practices of small and
medium-sized service providers to the construction industry, in a model of
environmental management system (EMS)? The method adopted was applied
research from primary data analyzed in qualitative research and technical procedures
covering literature review, documentary study, survey data and field data analysis.
From the criteria adopted by the research to achieve the proposed objectives, two
infrastructure projects - one of modal road and another of port - were selected for
primary data collection. During a period of two years, the following aspects related to
environmental management practices undertaken by service providers in the context
of construction of infrastructure were observed: subcontracted activities for small and
medium-sized companies; difficulties in maintaining their environmental regulation;
and identification of aspects and impacts associated with infrastructure projects. This
research presents as main results: 1. A list of the legal requirements associated with
activities usually subcontracted by large constructors; 2. Model of the EMS for small
and medium-sized companies providing services to the construction industry; 3. EMS
model presented in an Excel software, in order to optimize the structure of the EMS
and reduce costs with the adoption of computerized systems, thus facilitating its
adoption by this segment.

Key words: Small and medium-sized enterprises; Civil construction; Environmental
management system; Legal requirements; Infrastructure.
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INTRODUÇÃO
Desde a década de 70, as questões ambientais vêm, de modo incremental,

compondo a pauta negocial das organizações. Atualmente, a variável ambiental é
considerada nas decisões estratégicas das organizações, pois a indústria privada, o
Estado, enquanto empreendedor, e a regulamentação brasileira têm exigido o
cumprimento da legislação quanto aos parâmetros de qualidade ambiental. Além da
agenda mínima do cumprimento legal, algumas empresas ainda exploram o
potencial de ferramentas de gestão ambiental para ampliar a participação dessa
componente em suas atividades.
Nesse contexto, a indústria privada tem procurado estabelecer ações
empresariais que objetivam o atendimento dessas exigências legais e/ou
atingimento de metas voluntárias pré-estabelecidas, e portanto, implementar uma
gestão ambiental capaz de suportar essa demanda.
Segundo Barbieri (2007), entende-se por gestão ambiental empresarial as
diferentes atividades administrativas e operacionais realizadas pela empresa para
abordar problemas ambientais decorrentes da sua atuação ou para evitar que esses
ocorram no futuro. Sistema de gestão ambiental (SGA), então, corresponde ao
conjunto integrado dessas atividades para enfrentar ou gerenciar os impactos
ambientais e reduzir seu potencial de deflagração.
No Brasil, é crescente o número de SGAs, principalmente, como ferramenta
para o atendimento dos requisitos legais aplicáveis à organização. Ao comprometerse com a implantação do SGA baseado na NBR ISO 14001:2004, uma organização
tenciona atender todos os requisitos estabelecidos na norma.
Oliveira, Serra e Salgado (2010) enumeram uma série de benefícios resultantes
da adoção de SGA: eliminação de valores pagos em multas pelo não atendimento à
legislação

ambiental;

conscientização

racionalização

ambiental

dos

da

alocação

colaboradores

da

dos

recursos

organização;

naturais;
vantagem

competitiva; monitoramento das atividades, produtos e serviços que geram impacto
ambiental significativo.
O ramo da construção civil de grandes empreendimentos é um dos setores da
economia cujas atividades mais se relacionam com o entorno, pelo uso do capital
natural e pela concorrência na ocupação dos espaços existentes. Nas obras de
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grande porte, as escalas de produção e, consequentemente, de apropriação do meio
são sempre magnificadas. Esse segmento da economia é responsável por causar
significativos impactos ambientais, pela redução de recursos naturais, degradação,
poluição e geração de resíduos. As grandes empresas do setor estão atentas às
questões ambientais, integrando a variável ambiental nas suas atividades e exigindo
que seus fornecedores também mantenham o comprometimento com uma agenda
ambiental mínima. As pequenas e médias empresas (PMEs) que atendem o ramo
da construção civil, se enquadram em uma importante relação na cadeia de
fornecedores do setor, tendo grandes empreendedores ou empreiteiras como
clientes.
Para Sakr, Sherif e Haggar (2010), a indústria da construção, setor
economicamente estratégico e causador de degradação e poluição, deverá enfrentar
enormes obstáculos se não responder às novas perspectivas de regulamentações
ambientais frente a um mercado cada vez mais competitivo.
O Consórcio Sondotécnica / Crescente Fértil (1999), no estudo das Estratégias
de Elaboração e Implementação da Agenda 21 Brasileira, especificamente no tema
central de Infraestrutura e Integração Regional, insere a discussão sobre o
desenvolvimento de projetos de infraestrutura que garantam não somente a
preservação ambiental local, mas também abram oportunidades que incorporem as
demandas específicas dos atores envolvidos (diferentes instâncias do governo, do
setor empresarial e das organizações da sociedade civil) nas soluções que afetam a
qualidade de vida e as perspectivas futuras das comunidades locais. O estímulo ao
crescimento dessas empresas implica na promoção da sustentabilidade econômica
e social, tendo em vista sua capacidade de gerar maior quantidade de empregos por
unidade de valor investido.
Segundo Seiffert (2011) há uma crença de que PMEs ocasionam impactos
ambientais pouco significativos. Em análise individual essa afirmação pode ser
considerada verdadeira. No entanto, por serem numerosas, essas empresas
condicionam efeitos cumulativos, se analisados conjuntamente. Os impactos
ambientais causados pelas atividades de empresas de grande porte são avaliados e
gerenciados (mitigados, compensados e monitorados), ao contrario dos impactos
associados às pequenas empresas, que na grande maioria dos casos, acabam
sendo
!
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gerenciamento consequente. Isso evidencia, cada vez mais, a necessidade da
implantação de rotinas ambientais nas empresas de menor porte. Há uma
necessidade dos governos reconhecerem a importância do monitoramento
ambiental mais criterioso nessas empresas (SEIFFERT, 2011).
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2011),
com base em pesquisa realizada com 300 pequenas e médias empresas das
regiões Sul e Sudeste do Brasil quanto ao nível de consciência e educação
ambiental do empresariado médio brasileiro, apresenta dados alarmantes tais como:
70% das empresas não controlam as emissões atmosféricas; 67% não têm
tratamento de efluentes; 54% não fazem inventário de geração e destinação final
dos resíduos; 76% não se preocupam com o treinamento de seus colaborares e
59% não possuem um responsável por questões relacionadas ao meio ambiente.
Segundo estudo, realizado em 2012, pelo Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado de São Paulo (SINDUSCON), a geração de resíduos da construção
civil ocorre de forma difusa e está concentrada nas atividades do pequeno gerador.
Cerca de 70% do resíduo provêm de reformas, pequenas obras e obras de
demolição, os 30% restantes são provenientes da construção formal. Nesse
contexto também se inserem pequenos e médios construtores.
As empresas de grande porte, que utilizam prestadores de serviços para
execução de suas obras, enfrentam dificuldade em realizar essas subcontratações
de forma regular e em conformidade à legislação ambiental vigente. Usualmente os
prestadores de serviços não mantêm seus documentos legais, de licenciamento,
certificações e alvarás, dentro da regulação ambiental. Essa situação tende a se
agravar quando esses empreendimentos estão geograficamente localizados longe
das capitais brasileiras mais desenvolvidas, nas quais os mecanismos de
licenciamento e fiscalização ambiental são mais eficientes.
Desse modo, depreende-se que as PMEs, que fornecem serviços à indústria da
construção civil e que cumulativamente podem ser responsáveis por causar
significativos impactos ambientais, ainda se apresentam pouco experientes na
internalização da variável ambiental em suas atividades.
Para Seiffert (2008), as dificuldades encontradas por PMEs para implementar
um SGA estão particularmente relacionadas com as limitações orçamentárias e de
!
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recursos humanos inerentes ao seu porte. Campos (2012, p. 144) ressalta ainda que
com "[...] o apelo da preservação ambiental, as pequenas companhias também têm
necessidade de se ajustar à realidade e responder às demandas de mercado.”
Considera-se, assim, relevância técnica no desenvolvimento de pesquisa que
enseja discutir e propor orientações para a adoção de SGA para PMEs prestadoras
de serviços da indústria da construção. Este estudo tenciona incentivar as PMEs a
implantarem SGA não somente para efeito de certificação, pela orientação quanto à
adequação de requisitos legais, mas também como postura pró-ativa, implicando em
redução

de

impactos

ambientais

e

contribuição

para

a

promoção

do

desenvolvimento sustentável.
Cabe destacar que há uma ampla produção técnico-científica relacionada à
gestão ambiental de produtos da cadeia produtiva da indústria, o que não se
constata quando o assunto é prestação de serviços, em especial na construção civil.
Nesse contexto, estabelece-se como questão orientadora da pesquisa: Como
organizar as práticas ambientais das pequenas e médias prestadoras de serviços
para o segmento da construção civil, em um modelo de sistema de gestão
ambiental?
1.1. Objetivos
Os objetivos pretendidos pela pesquisa são subdivididos em geral e
específicos.
1.1.1. Geral
A partir da premissa que a adoção do SGA pode contribuir para a redução
dos impactos ambientais causados pelo setor de construção de obras de
infraestrutura e para que as PMEs estejam habilitadas a prestar serviços a esse
segmento estabelece-se o objetivo a ser alcançado.
Assim, o objetivo geral da pesquisa consiste em organizar práticas ambientais
em um modelo de SGA para ser implantado em PMEs prestadoras de serviços para
o segmento da construção civil com vistas a adequação às exigências legais
vigentes e futura obtenção de certificação ambiental.
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1.1.2. Específicos
São estabelecidos como objetivos específicos a serem atingidos durante as
etapas de desenvolvimento da pesquisa:
a. Detalhar os requisitos normativos estabelecidos na NBR ISO 14001:2004
e suas interações com o segmento da construção civil;
b. Apresentar e discutir os principais impactos ambientais das atividades de
construção civil em empreendimentos de infraestrutura, das PMEs
prestadoras de serviços e o potencial de atenuação dos mesmos a partir
da implantação de SGA;
c. Apresentar um levantamento da legislação ambiental aplicável para as
atividades realizadas por empresas prestadoras de serviços da construção
civil;
d. Desenvolver um formato de SGA no software Excel, com vistas a facilitar o
processo de implantação.
1.2. Método
A pesquisa desenvolvida é do tipo aplicada, “voltada à aquisição de
conhecimentos com vistas à aplicação numa situação específica” e exploratória “que
tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema” (GIL, 2010, p.
27). Quanto à natureza dos dados, caracteriza-se ainda como uma pesquisa
construída a partir de dados primários, analisados em abordagem qualitativa.
Os procedimentos técnicos realizados para essa pesquisa compreendem
revisão bibliográfica, estudo documental, levantamentos de dados de campo e
análise dos dados obtidos.
1.2.1. Atividades da pesquisa
As atividades para consecução da pesquisa estão esquematizados na Figura 1
e o detalhamento de cada etapa é apresentado nos itens subsequentes.

!
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Figura 1 – Diagrama das atividades da pesquisa

1

2

3

4

5

• REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
• Aspectos e impactos ambientais
• Gestão ambiental empresarial
• Papel das micro, pequenas e médias empresa
• SGA com base na NBR ISO 14001:2004

• ESTUDO DOCUMENTAL
• Legislação
• Documentação das PMEs

• LEVANTAMENTO DE DADOS DE CAMPO
• Caracterização dos empreendimentos visitados
• Aspectos observados nos empreendimentos

• ANÁLISE DE DADOS
• Documentos das pequenas e médias empresas
• Associação das etapas construtivas com os aspectos ambientais identificados

• DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS ESPERADOS
• Relação de requisitos legais
• Modelo de SGA no programa Excel
• CONCLUSÃO

Fonte: Autora (2013)

1.3.1. Revisão bibliográfica
a. Compreende o levantamento sobre bibliografias específicas acerca dos
temas relevantes para o desenvolvimento da pesquisa, referentes à relação
do meio ambiente com a construção civil, quanto:
! Os

principais

aspectos

e

impactos

ambientais

causados

em

empreendimentos de infraestrutura;
! A gestão ambiental empresarial e o comportamento das empresas
perante as questões relacionadas com o meio ambiente;
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! O papel das pequenas e médias empresas, que representam uma
parcela expressiva no setor de construção civil, como prestadores de
serviços para as grandes construtoras, cujas atividades geram
impactos ambientais;
! Sistema de gestão ambiental com base na NBR ISO 14001:2004. A
visão da certificação ambiental no Brasil e no mundo.
1.3.2. Estudo documental
b.

Levantamento da legislação aplicável e documentos das empresas:
! Identificar os principais requisitos legais aplicáveis às empresas
prestadoras de serviços. Essa etapa foi desenvolvida com pesquisa
direcionada aos sites oficiais da legislação ambiental brasileira,
principalmente por meio de acesso à página no Ministério do Meio
Ambiente.
! Documentação das empresas de pequeno e médio portes prestadoras
de serviços para os empreendimentos de infraestrutura. Foram objeto
de análise documentos tais como: licenças ambientais, alvarás,
cadastros

em

órgãos

ambientais

e

demais

documentos

de

comprovação legal.
1.3.3. Levantamento de dados de campo
c. Caracterização

dos

dois

empreendimentos

de

infraestrutura

acompanhados durante a pesquisa e com SGA implantado.
Inicialmente,

estabeleceu-se

como

base

empreendimentos

de

infraestrutura, pois usualmente as empresas construtoras subcontratam
diversas atividades para execução das obras.
É relevante destacar que o objeto principal da pesquisa é o grupo de
PMEs

que

prestam

serviço

para

empresas

de

grande

porte.

Os

empreendimentos foram utilizados como base para obtenção dos tipos de
empresas prestadoras de serviços e para demostrar a relação existente entre
um empreendimento de grande porte e as PMEs
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A Figura 2 ilustra as principais atividades que as PMEs prestadoras de
serviços são demandadas por contrato pelas grandes empresas de
construção civil que realizam empreendimentos de infraestrutura.
Figura 2 – Relação empreendimentos de grande porte x empresas subcontratadas

Subcontratadas!2!PMEs!

1.Gerenciamento de resíduos;
2. Limpeza de caixa d’água;
3. Limpeza de banheiros químicos;
4. Atividades de organização e limpeza de
refeitório;
5. Atividades de organização e limpeza de
vestiários;
6. Atividades administrativas;
7. Manutenção de equipamentos;
8. Centrais de armação e preparação de fôrmas
de madeira;
9. Armazenamento de produtos químicos;
10. Abastecimento de máquinas e equipamentos;
11. Gerenciamento de efluentes (sanitários e
oleosos);
12. Fornecedores de materiais!

EMPREENDIMENTO 1!

Contratantes!–!Grande!Porte!

EMPREENDIMENTO 2!

Fonte: Autora (2013)

Para a seleção dos empreendimentos, definiram-se alguns critérios
iniciais:
- Analisar a etapa de construção de dois empreendimentos de
infraestrutura: dado o escopo da dissertação e o grande volume de
dados a serem obtidos e consequentemente analisados;
- Obras de construção pesada de diferentes tipologias: para demonstrar
que tipologias distintas apresentam etapas similares e podem
demandar a contratação de serviços similares por parte das PMEs;
- Localização distinta: para que se pudesse demonstrar que a região
administrativa em que se insere o empreendimento, e como o estado
!
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está organizado em termo de atuação do órgão ambiental, pode
interferir na fiscalização dos procedimentos ambientais requeridos pela
legislação e consequente adequação ambiental por parte de empresa.
Assim, a localização dos empreendimentos foi definida de modo a
propiciar análise comparativa quanto ao cumprimento da legislação
ambiental em função da região em que se situa o empreendimento.
Desse modo, foram selecionados dois empreendimentos, em diferentes
estados do país (um mais industrializado e outro menos), acompanhados
durante dois anos, em que foram avaliadas etapas distintas de construção,
com acesso total aos documentos das obras. Os dois empreendimentos
foram:
! Empreendimento 1 – Empreendimento de infraestrutura viária –
Corresponde à execução de obras de duplicação e restauração de
pista de rolamento compreendendo um trecho de 40 Km, incluindo,
terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais e obras de arte
corrente.
Localização: Região noroeste do Estado de São Paulo.
Período de execução: 18 meses
Quantidade de visitas: 3
! Empreendimento 2 – Empreendimento de infraestrutura portuária –
Execução de obras civis para a construção de berço e alargamento de
cais.
Localização: Porto Itaqui em São Luís no Maranhão.
Período de execução: 24 meses
Quantidade de visitas: 6
d. Aspectos observados nas visitas:
! Identificação das atividades usualmente terceirizadas para PMEs.
Durante as visitas foram registrados em planilha as atividades que são
terceirizadas e que requerem atendimento a alguma legislação
ambiental.
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! Dificuldades de contratação de prestadores de serviços e fornecedores
de materiais. Esse registro foi consolidado a partir de depoimentos dos
representantes das empresas fornecedoras.
! Identificação dos aspectos e impactos associados às atividades de
execução das obras. Foi realizada de acordo com a

sequência

executiva das etapas das obras, abrangendo também as atividades de
apoio.
1.3.4. Análise de dados
e. Os dados extraídos do levantamento de requisitos legais foram
associados à lista de atividades de prestadores de serviços, para fins de
enquadramento legal;
f.

Para cada etapa construtiva da obra, foram identificados os aspectos

ambientais. Os dados correlatos aos aspectos ambientais associados as
atividades de apoio às obras, também foram identificados;
g. Para a elaboração do SGA foram analisadas as orientações relativas à
pequenas e médias empresas apresentadas por Seiffert (2011) e Reis,
Queiroz e Lopes (2012), e as considerações relativas às dificuldades dos
prestadores de serviços obtidas nas obras acompanhadas;
1.4. Produtos esperados
Com a presente pesquisa pretende-se obter os seguintes produtos:
h. Relação de requisitos legais associados às atividades das empresas
prestadoras de serviços para construção civil para fins de atendimento legal,
como objeto de enquadramento para prestação de serviços em empresas de
grande porte;
i.

Modelo de SGA que possibilite a solicitação da certificação ambiental

para PMEs prestadoras de serviços para o setor da construção civil;
j.

Modelo de SGA, no programa Excel, apresentado de modo dinâmico e

interativo, afim de facilitar a implementação de SGA em PMEs. A opção pelo
software Excel dá-se exclusivamente pela razão que esse é um programa
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comumente utilizado nas empresas. Assim, o uso desse produto não
acarretaria custo adicional por parte da empresa para aquisição de software.
1.5. Estrutura da dissertação
A pesquisa é apresentada em sete capítulos. O capítulo 1 – Objetivos, métodos
e atividades – apresenta os objetivos a serem alcançados, o método e as atividades
que serão utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa.
O capítulo 2 – Construção Civil e o Meio Ambiente - apresenta a relação entre
as atividades de construção civil e o meio ambiente. É apresentada uma breve visão
da evolução da legislação ambiental aplicável, e também são identificados os
diplomas legais correlatos às atividades de construção civil e aquelas de apoio para
o desenvolvimento de um empreendimento de infraestrutura.
O capítulo 3 – Gestão Ambiental – apresenta a relação entre gestão ambiental
e organizações. São descritas as três abordagens quanto a problemas ambientais:
controle da poluição, prevenção da poluição e a estratégica, propostas por Barbieri
(2007), além da classificação de PMEs. Apresenta ainda os principais elementos da
NBR ISO 14001:2004 e da certificação ambiental, necessários para a análise
proposta, seus benefícios e dificuldades na visão das empresas.
O capítulo 4 – Empreendimentos de infraestrutura – Pesquisas de campo –
contextualiza as características de um empreendimento de infraestrutura de
construção civil. São identificados os aspectos ambientais associados às atividades
de execução de um empreendimento de infraestrutura, bem como as principais
atividades econômicas e os prestadores de serviços nesse setor. À luz da revisão
bibliográfica e do levantamento da legislação ambiental aplicável, são apresentados
os requisitos legais previstos, quanto à matéria ambiental, para as PMEs
fornecedoras do segmento da construção civil.
O capítulo 5 – Modelo de sistema de gestão ambiental – apresenta um modelo
de SGA com foco em PMEs fornecedoras da indústria da construção civil.
O capítulo 6 – Modelo de sistema de gestão ambiental no software Excel –
apresenta um roteiro para uso do SGA com uso desta ferramenta amplamente
disponível e de fácil utilização e as orientações de uso desse sistema nesse
ambiente.
!
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O capítulo 7 – Conclusões – apresenta as principais considerações acerca da
importância das PMEs na cadeia produtiva da construção civil, bem como, as
dificuldades encontradas por essas empresas na gestão das suas atividades em
harmonia com o meio ambiente. Apresentam-se considerações do modelo de SGA
proposto nesta pesquisa para utilização por PMEs prestadoras de serviço ao
segmento da construção civil e recomendações para estudos futuros.
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2

CONSTRUÇÃO CIVIL E O MEIO AMBIENTE
Neste capítulo são discutidas as relações entre as atividades de construção civil

e o meio ambiente.
Apresenta-se uma breve evolução da política ambiental brasileira. São ainda
levantados, e sintetizados por temas, os principais dispositivos da legislação
ambiental aplicável às atividades de construção civil e aquelas de apoio para o
desenvolvimento de um empreendimento de infraestrutura.
2.1. Relação da construção civil e o meio ambiente
Segundo a NBR ISO 14001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICA, 2004) define-se como aspecto ambiental os elementos das atividades ou
produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio
ambiente. Por impacto ambiental entende-se qualquer modificação ao meio
ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos
ambientais da organização.
A construção civil pode ocasionar impactos positivos e negativos sobre o meio
ambiente. O lado positivo consiste na construção de infraestruturas, tais como
rodovias, ferrovias, barragens, utilidades públicas, edificações, saneamento básico,
entre outros, o que proporciona aumento na qualidade de vida da sociedade e
também representa uma contribuição para o crescimento e desenvolvimento
socioeconômico (RODRÍGUEZ et al, 2011).
Para o Sinduscon (2005), a construção civil é reconhecida como uma das mais
importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social, e, por outro
lado, comporta-se, ainda, como grande geradora de impactos ambientais, quer seja
pelo consumo de recursos naturais, pela modificação da paisagem ou pela geração
de resíduos. O setor tem um grande desafio: Como conciliar uma atividade produtiva
desta magnitude com as condições que conduzam a um desenvolvimento
sustentável consciente, menos agressivo ao meio ambiente? É uma pergunta,
embora antiga, ainda sem respostas satisfatórias. Por ser uma questão bastante
complexa, requer grandes mudanças culturais e ampla sensibilização.
Além dos aspectos de apropriação de recursos naturais e gerador de resíduos,
para Macedo e Martins (2011), o setor da construção civil destaca-se em âmbito
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nacional frente ao seu processo contínuo de expansão, sendo responsável direto
pela construção da estrutura urbana. Consideram, ainda, que a construção civil pode
representar ameaças à sustentabilidade das cidades, no sentido de ocupar espaços
que podem impactar o ambiente natural e a qualidade de vida da população.
Degani (2003) considera que as empresas construtoras apresentam apenas
iniciativas incipientes voltadas à gestão adequada dos recursos naturais
empregados e da disposição de resíduos. No Brasil, Degani (2003) ainda afirma que
a dificuldade em preservar o meio ambiente é agravada pelos grandes desafios que
o setor da construção civil deve enfrentar em termos de déficit habitacional e
infraestrutura para transporte, comunicação, abastecimento de água, saneamento,
energia, atividades comerciais e industriais. Novos critérios para seleção e utilização
dos insumos devem ser empregados, e também novas formas de lidar com os
resíduos gerados nos canteiros de obras. A questão ambiental deve fazer parte do
dia a dia do setor da construção civil. Atualmente, a área de Pesquisa &
Desenvolvimento representa um importante papel para que novas tecnologias sejam
desenvolvidas visando minimizar os impactos ambientais gerados pela construção
civil.
O crescimento do setor de construção civil reflete um aspecto paradoxal, pois
na promoção, por meio de obras civis, da melhoria das condições urbanísticas de
um local, também se promove o aumento da demanda por matérias-primas naturais,
e por consequência, a geração de resíduos e impactos ao meio ambiente.
(PASCHOALIN, KNIESS e GRAUDENZ, 2011; RODRÍGUEZ et al, 2011; GUERRA e
MITIDIERI FILHO, 2010).
Kamimura

(2012)

destaca

que

obras

lineares,

especialmente

os

empreendimentos de grande porte, alteram profundamente o uso e ocupação do
solo da região onde se instalam pois permitem a abertura de zonas até então
inacessíveis ou de difícil acesso, rompem e modificam o equilíbrio do meio biofísico
e podem originar impactos socioeconômicos, culturais e ambientais com diversas
magnitudes e significâncias.
Os impactos ambientais de atividades de construção são provavelmente
maiores em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos. A
indústria da construção nos países em desenvolvimento não pode continuar
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negligenciando os cuidados com o meio ambiente. A indústria da construção está
desafiada a criar e desenvolver técnicas inovadoras, novas tecnologias e sistemas
de gerenciamento para estarem preparadas a satisfazer os crescentes requisitos
ambientais (SAKR, SHERIF e HAGGAR, 2010).
Em comparação a outros setores da indústria, a construção tem adotado
poucas medidas para tornar o trabalho mais respeitoso para o meio ambiente. De
fato, na Europa, o setor da construção tem ficado muito atrás de outros, quando se
trata de lidar com problemas ambientais (RODRÍGUEZ et al, 2011).
Ainda segundo Rodríguez et al (2011), felizmente, as empresas construtoras
estão gradualmente se conscientizando da necessidade de melhorar suas práticas e
estabelecer políticas ambientais. Os grupos construtores estão motivados a
implementar um sistema de gestão ambiental visando: (1) adequação à legislação
ambiental; (2) melhoria da imagem da empresa; (3) aumento da performance
ambiental; (4) aumento da conscientização dos funcionários, assim como por uma
demanda de mercado. No entanto, ainda admitem que normalmente são reticentes
na adoção de medidas para melhoria ambiental pois estas não parecem conduzir a
benefícios tangíveis (RODRÍGUEZ et al, 2011).
Cabe destacar aspectos de Rodríguez et al (2011),

pois apresentam um

estudo sobre a implantação da ISO 14001 em empreendimentos da construção civil
especificamente quanto ao requisito 4.4.1 da ISO 14001 – Recursos, funções,
responsabilidades e autoridades1. A amostra da pesquisa abrangeu 90 obras em
execução em Madrid (Espanha), na qual foram enviados questionários que
receberam análise estatística.
Os principais resultados obtidos deste estudo referem-se a:
-

Os supervisores do sistema de gestão ambiental não possuem treinamento e
experiências sólidas em atividades de construção e meio ambiente.
Tampouco, são incentivados a desenvolver seu trabalho com esse espírito;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
! De acordo com o requisito 4.4.1, a organização deve designar pessoas responsáveis pela implementação
do sistema de gestão ambiental e também especificar suas responsabilidades e funções (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004).!
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-

De modo geral, supervisores não tem autoridade e autonomia suficientes pois
as atividades de produção da construção tem prioridade sobre o
gerenciamento ambiental.

-

Recursos insuficientes foram destinados para o gerenciamento ambiental da
unidades entrevistadas.
Como conclusão final da pesquisa, para Rodríguez et al (2011), a aplicação do

sistema de gestão ambiental em obras de construção usualmente representam uma
formalidade, um simples caminho para manter a certificação ambiental do sistema
de gestão. É mais um meio de satisfazer os requisitos para os organismos
contratantes, em vez de proporcionar compromisso real com a melhoria do
desempenho ambiental das empresas de construção.
Estudo realizado na Turquia por Turk (2008) aponta para uma necessidade das
empresas desse país implementarem um SGA para: redução de potenciais impactos
negativos que as atividades de construção geram; busca de soluções para os
resíduos de construção; facilitação do cumprimento dos requisitos legais relativos ao
meio ambiente; fornecimento de vantagem competitiva para as empresas nacionais
operarem internacionalmente; e garantia da proteção do meio ambiente.
Observa-se, de modo geral, que a relação da construção civil com o meio
ambiente, é vista de maneira similar pelos diversos autores citados. Há uma clareza
quanto

à

importância

de

empreendimentos

de

construção

civil

para

o

desenvolvimento econômico e social no Brasil e no mundo. Dentre outros aspectos,
destaca-se a necessidade de desenvolvimento tecnológico e adoção de práticas
inovadoras para que o setor da construção possa ser considerado comprometido
com as ações de preservação do meio ambiente. Ressalta-se, ainda, que as
exigências ambientais têm sido um dos fatores mais importantes para que o setor de
construção alavanque ações para sua adequação quanto aos critérios ambientais.
Nos países em desenvolvimento, o crescimento econômico impulsiona um
incremento pela demanda de infraestrutura urbana e logística, o que aumenta o
número de empreendimentos e por sua vez, condiciona a necessidade de
gerenciamento dos aspectos ambientais para contribuição da promoção da
sustentabilidade.
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2.2. Breve caracterização da legislação ambiental brasileira
A evolução das políticas ambientais é caracterizada por uma crescente
preocupação com as questões ambientais no Brasil, manifestada nas últimas
décadas e refletidas na criação de grande número de associações de proteção à
natureza, manifestações populares e exposição aos meios de comunicação
(MONOSOWSKI, 1989).
Para apresentação da evolução da política ambiental brasileira, Monosowski
(1989) apresenta uma categorização por abordagens estratégicas sem perder a
cronologia da evolução histórica: (1) a administração dos recursos naturais, (2) o
controle da poluição industrial, (3) o planejamento territorial e a (4) gestão integrada
de recursos.
Para Peccatiello (2011) considera-se que a administração dos recursos naturais
iniciou-se a partir dos anos 1930, quando foi regulamentada a apropriação dos
principais recursos naturais em âmbito nacional focada nas necessidades das
nascentes de industrialização e urbanização. Neste período, então, foi criada grande
parte dos instrumentos legais de suporte às áreas protegidas brasileiras
(MEDEIROS, 2006 apud PECCATIELLO, 2011). Destacam-se alguns dos principais:
Código das Águas (1934), Código de Mineração (1934), Código Florestal (1934),
Código de Pesca (1938) e Estatuto da Terra (1964); de agências setoriais ao longo
da década de 1960 – Ministério das Minas e Energia, Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF),
entre outros (PECCATIELLO, 2011).
A abordagem baseada no controle da poluição industrial ganhou destaque a
partir da década de 1970, sob influência da Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972 (PECCATIELLO, 2011). Ainda
segundo Peccatiello (2011), o Brasil se posicionou nesta conferência pouco disposto
a priorizar as questões ambientais em detrimento às ações governamentais, cujo
objetivo principal era de propiciar o crescimento econômico. Nesse contexto,
Monosowski (1989) considera que a criação da Secretaria Especial de Meio
Ambiente (SEMA), em 1973, responderia também a uma necessidade diplomática.
O SEMA, seria, então, encarregado da conservação do meio ambiente e do
uso racional dos recursos naturais. Também coordenaria as ações dos órgãos
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governamentais em todos os níveis, para a pesquisa, planejamento, controle e
fiscalização focados na conservação do meio ambiente e do uso racional dos
recursos naturais (MONOSOWSKI, 1989).
A abordagem de planejamento territorial, instalada a partir dos anos 1970,
caracteriza-se pelo desenvolvimento com base na implantação de projetos de
infraestrutura ou de exploração de recursos naturais (MONOSOWSKI, 1989).
Peccatiello (2011) destaca que esse período é marcado pelo grande crescimento
das regiões metropolitanas e intensa urbanização, tornando os recursos naturais
escassos, o que ocasionou necessidade de ordenação territorial como instrumento
de uma política preventiva de impactos ambientais. São destaques deste período os
trabalhos realizados pelo Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias
Hidrográficas (CEEIBH), as leis metropolitanas de zoneamento industrial e de
proteção de mananciais e também as primeiras aplicações da avaliação de impactos
ambientais (AIA).
A fase de gestão integrada de recursos teve seu inicio em 1981. Foram, então,
criados a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938 de 31/08/81,
regulamentada em 1983), e o Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente, em 1985. São desta fase também o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA) e o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) que tem por
instância superior o CONAMA (PECCATIELLO, 2011). A Política Nacional de Meio
Ambiente (Lei no 6.938/81) apresenta um conceito de que a eficácia da ação
ambiental e capacidade de atuação do Estado depende da descentralização da
gestão ambiental na divisão de responsabilidades entre as várias esferas do poder,
além da relação desses com os diversos setores da sociedade.
Ainda segundo Peccatiello (2011), nessa fase surgem instrumentos tais como:
o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, além das penalidades
disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das ações necessárias à
preservação ou à correção da degradação ambiental.
Em 1988, é promulgada a nova Constituição Federal do Brasil, que contém
capítulos sobre política urbana e meio ambiente e que estabelece no artigo 225 do
capítulo VI: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
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uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade e dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”.
2.3. Legislação ambiental aplicável à construção civil
Para efeito dessa pesquisa, o levantamento da legislação brasileira é
apresentado

considerando

sua

aplicabilidade

em

empreendimentos

de

infraestrutura. Esse levantamento permite a associação do instrumento legal com as
atividades de prestadores de serviços e fornecedores de materiais.
São analisados os requisitos de âmbito federal e estadual. Nesta última esfera
apenas os requisitos do Estado de São Paulo e do Estado do Maranhão, onde são
localizados os dois empreendimentos objeto desta pesquisa.
A identificação dos requisitos legais aplicáveis aos empreendimentos de
infraestrutura foi realizada considerando o tema, sendo extraído de cada legislação a
obrigação do prestador de serviço ou fornecedor de material para sua adequação
ambiental. As obrigações, documentos legais, dessas empresas serão discutidos no
capítulo 4.
Os requisitos legais de âmbito federal analisados estão apresentados no
Quadro 1, em ordem alfabética conforme o tema.
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Quadro 1 – Levantamento da legislação brasileira aplicável a empreendimentos
TEMA

LEGISLAÇÃO / DATA

AGREGADOS MINERAIS
AGROTÓXICOS

Portaria DNPM nº 222, de 20 de junho de
2008
Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002

AGROTÓXICOS

Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989

ÁGUA POTABILIDADE

Portaria MS nº 2.914 de 12 de dezembro de
2011
Resolução ANVISA n° 216, de 15 de
setembro de 2004
Portaria INMETRO nº 179, de 16 de junho
de 2009

ALIMENTOS RESTOS
ALIMENTARES
BOAS PRÁTICAS DE
LABORATÓRIO BPL
CADASTRO TÉCNICO
FEDERAL
CADASTRO TÉCNICO
FEDERAL - CTF TAXA
IBAMA - TCFA
CADASTRO TÉCNICO
FEDERAL - CTF TAXA
IBAMA - TCFA

Fonte: Autora (2012)

Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03 de
dezembro de 2009
Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000

Instrução Normativa IBAMA nº 17, de 28 de
dezembro de 2011

ASSUNTO
Institui o Plano Nacional de Agregados Minerais para Construção Civil PNACC, e dá outras providências.
Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências.
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins.
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de
Alimentação.
Aprova para o Regulamento para uso das Marcas, dos Símbolos de
Acreditação, de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das Boas
Práticas de Laboratório BPL e, dos Selos de Identificação do INMETRO.
Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa
Ambiental - CTF.
Dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, instituindo Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental TCFA.
Regulamenta o processo administrativo de apuração, determinação e
constituição de crédito tributário decorrente da TCFA no âmbito do IBAMA, o
auto de auto de infração decorrente do descumprimento das obrigações
acessórias daí decorrentes relativas ao Cadastro Técnico Federal-CTF e o
parcelamento desses valores quando ainda não inscritos em dívida ativa e
dá outras providências.

(continua)
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Quadro 1 - Levantamento da legislação brasileira aplicável a empreendimentos
TEMA

LEGISLAÇÃO / DATA

CERTIFICAÇÃO
VEÍCULOS

Portaria INMETRO nº 250, de 16 de outubro
de 2006

Institui, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
(SBAC), a certificação compulsória dos contentores intermediários para
granéis (IBC), utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos

CERTIFICADO DE
ORIGEM DA MADEIRA
CFC

Portaria IBAMA nº 107-N, de 07 de
dezembro de 1999
Instrução Normativa IBAMA nº 37, de 29 de
junho de 2004
Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006

Aprova o "certificado de origem" para produtos oriundos de Reservas
Extrativistas.
Dispõe sobre substâncias que destroem a Camada de Ozônio

COLETA SELETIVA

COLETA SELETIVA

Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril
de 2001

COMBUSTÍVEIS
INFLAMÁVEIS
ARMAZENAMENTO
TUIÇÃO FEDERAL
CONTROLE DE VETORES
E PRAGAS URBANAS

Resolução ANP nº 30, de 26 de outubro de
2006

CONTROLE DE VETORES
E PRAGAS URBANAS
CRIME AMBIENTAL

Resolução ANVISA nº 52, de 22 de outubro
de 2009
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998

CRIME AMBIENTAL

Medida Provisória nº 2.163-41, de 23 de
agosto de 2001

Fonte: Autora (2012)

!

Constituição Federal
Decisão Normativa CONFEA nº 67, de 16 de
junho de 2000

ASSUNTO

Institui a separação de resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e
entidades da administração pública direta e indireta na fonte geradora, e a
sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis.
Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser
adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas
campanhas informativas para a coleta seletiva.
Adota a NBR 17505 Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Constituição Federal - artigo 225 do capítulo VI
Dispõe sobre o registro e a anotação de responsabilidade técnica das
empresas e dos profissionais prestadores de serviços de desinsetização,
desratização e similares.
Dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de
serviço de controle de vetores e pragas urbanas e dá outras providências.
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente.

(continuação)
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Quadro 1 - Levantamento da legislação brasileira aplicável a empreendimentos
TEMA

LEGISLAÇÃO / DATA

CRIME AMBIENTAL

Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008

DOF

Portaria IBAMA nº 253, de 18 de agosto de
2006
Instrução Normativa IBAMA nº 187, de 10 de
setembro de 2008

DOF

DOF
EFLUENTES LÍQUIDOS

Instrução Normativa IBAMA nº 112, de 21 de
agosto de 2006
Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio
de 2011

EXPLOSIVOS

Portaria DLog nº 03, de 10 de maio de 2012

FORMALIDADES DNPM

Portaria DNPM nº 374, de 28 de outubro de
2010
Portaria IBAMA nº 85, de 17 de outubro de
1996

FUMAÇA PRETA

GLP
GLP
LICENCIAMENTO
COMBUSTÍVEIS
LICENCIAMENTO
LICENCIAMENTO

Fonte: Autora (2012)
!

Portaria INMETRO nº 418, de 05 de
novembro de 2010
Resolução ANP nº 15, de 18 de maio de
2005
Resolução CONAMA nº 273, de 29 de
novembro de 2000
Instrução Normativa IBAMA nº 184, de 17 de
julho de 2008
Resolução CONAMA nº 006 de 24 de janeiro
de 1986

ASSUNTO
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações,
e dá outras providências.
Institui o Documento de Origem Florestal- DOF em substituição à Autorização
para Transporte de Produtos Florestais-ATPF.
Define procedimentos e padrões de nomenclatura e coeficientes para
indústrias consumidoras ou transformadoras de produtos e subprodutos
florestais madeireiros de origem nativa, inclusive carvão vegetal.
Disciplina o Documento de Origem Florestal - DOF
Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes,
complementa, altera e revoga dispositivos da Resolução Conama nº 357, de
17 de março de 2005.
Aprova as Normas Relativas às Atividades com Explosivos e seus Acessórios
e dá outras providências.
Dispõe sobre a protocolização de requerimentos, documentos e
comunicações nas unidades do DNPM e dá outras providências.
Dispõe sobre Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção
de Frota quanto a emissão de fumaça preta para as empresas que possuírem
frota própria de transporte de carga, cujos veículos sejam movidos a Óleo
Diesel.
Aprova a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para
Recipiente Transportável para Gás Liquefeito de Petróleo – GLP
Estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da
atividade de distribuição de gás liqüefeito de petróleo (GLP) e a sua
regulamentação.
Dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição em postos de derivados
de petróleo e de outros combustíveis para fins automotivos.
Estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental federal.
Dispõe sobre os modelos de publicação de pedidos de licenciamento,
publicação de licenças, dentre outros.

(continuação)
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Quadro 1 - Levantamento da legislação brasileira aplicável a empreendimentos
TEMA

LEGISLAÇÃO / DATA

LICENCIAMENTO

Resolução CONAMA nº 237 de 19 de
dezembro de 1997
Instrução Normativa DNPM nº 01, de 21 de
fevereiro de 2001

MINERAÇÃO
MOTOSSERRAS
ÓLEO LUBRIFICANTE

Portaria Normativa IBAMA nº 149-P, de 30
de dezembro de 1992
Convênio ICMS nº 38, de 07 de julho de
2000

ÓLEO LUBRIFICANTE

Resolução ANP nº 19, de 18 de junho de
2009

ÓLEO LUBRIFICANTE

Portaria MINFRA nº 727, de 31 de julho de
1990
Portaria MMA/MME nº 464, de 29 de agosto
de 2007
Resolução ANP nº 10, de 07 de março de
2007

ÓLEO LUBRIFICANTE
ÓLEO LUBRIFICANTE

ÓLEO LUBRIFICANTE
ÓLEO LUBRIFICANTE
POLÍTICA AMBIENTAL

Fonte: Autora (2012)

!

Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho
de 2005
Resolução ANP nº 20, de 18 de junho de
2009
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981

ASSUNTO
Define competências para o licenciamento ambiental e atividades sujeitas ao
licenciamento.
Dispõe sobre o procedimento de registro de licença no DNPM para
exploração de substâncias minerais com emprego imediato na construção
civil.
Dispõe sobre o registro de motosserras junto ao IBAMA e condiciona sua
utilização à licença de porte conferida pelo IBAMA
Dispõe sobre o documento a ser utilizado na coleta e transporte de óleo
lubrificante usado ou contaminado e disciplina o procedimento de sua coleta,
transporte e recebimento.
Estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da
atividade de rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado, e a sua
regulação.
Autoriza o exercício da atividade de rerrefino de óleos lubrificantes minerais
usados ou contaminados.
Dispõe sobre a coleta de todo óleo lubrificante usado ou contaminado.
Dispõe sobre a comercialização e importação de óleos e graxas lubrificantes
para uso automotivo e industrial, de qualquer origem, e aditivos em frascos
para óleos lubrificantes acabados automotivos destinados ao consumidor
final, fabricados no País ou importados.
Dispõe sobre rerrefino de óleo lubrificante usado
Estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da
atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado e a sua
regulação.
Estabelece a Política Nacional de Ambiente e institui o Sistema Nacional de
Meio Ambiente (SISNAMA).

(continuação)

!! 42

Quadro 1 - Levantamento da legislação brasileira aplicável a empreendimentos
TEMA

LEGISLAÇÃO / DATA

POLUIÇÃO POR ÓLEO

Resolução CONAMA nº 398, de 11 de junho
de 2008

POLUIÇÃO POR ÓLEO

Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000

PORTOS AUDITORIA

Resolução CONAMA nº 306, de 05 de julho
de 2002

PRODUTOS
CONTROLADOS PELA
POLÍCIA FEDERAL
PRODUTOS QUÍMICOS

Lei nº 10.357 de 27 de dezembro de 2001

RADIAÇÃO

Resolução CNEN nº 27, de 17 de dezembro
de 2004
Portaria IBAMA nº 424, de 26 de outubro de
2011

REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL PORTOS E
TERMINAIS PORTUÁRIOS

Decreto nº 2.657, de 03 de julho de 1998

RESÍDUOS

Resolução CONAMA nº 264, de 26 de
agosto de 1999

RESÍDUOS

Resolução CONAMA nº 316, de 29 de
outubro de 2002

Fonte: Autora (2012)

!

ASSUNTO
Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para
incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados
em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas
terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros,
marinas, clubes náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração.
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada
por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas
sob jurisdição nacional.
Estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para realização de
auditorias ambientais, objetivando avaliar os sistemas de gestão e controle
ambiental nos portos organizados e instalações portuárias, plataformas e
suas instalações de apoio e refinarias, tendo em vista o cumprimento da
legislação vigente e do licenciamento ambiental.
Estabelece quais os produtos controlados e fiscalizados pela Polícia Federal
e ensejam licença específica para uso.
Promulga a Convenção nº 170 da OIT, relativa à Segurança na Utilização de
Produtos Químicos no Trabalho, assinada em Genebra, em 25 de junho de
1990.
Aprova a Norma CNEN NN-3.01 - "Diretrizes Básicas de Proteção
Radiológica".
Dispõe sobre procedimentos específicos a serem aplicados pelo IBAMA na
regularização ambiental de portos e terminais portuários, bem como os
outorgados às companhias docas, previstos no art. 24-A da Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003.
Define procedimentos, critérios e aspectos técnicos específicos de
licenciamento ambiental para o co-processamento de resíduos em fornos
rotativos de clínquer para a fabricação de cimento.
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de
tratamento térmico de resíduos.

(continuação)
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Quadro 1 - Levantamento da legislação brasileira aplicável a empreendimentos
TEMA

LEGISLAÇÃO / DATA

RESÍDUOS PORTOS

Resolução ANVISA nº 56, de 06 de agosto
de 2008

RESÍDUOS
AMBULATORIAIS
RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

Resolução ANVISA nº 306, de 07 de
dezembro de 2004
Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho
de 2002
Resolução CONAMA nº 348, de 16 de
agosto de 2004

RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
RUÍDO

Resolução CONAMA nº 448, de 18 de
janeiro de 2012
Resolução CONAMA nº 001, de 08 de
março de 1990

SOLVENTES

Resolução ANP nº 24, de 06 de setembro de
2006
Resolução CONTRAN nº 285, de 29 de julho
de 2008

TRANSPORTE
HABILITAÇÃO DE
CONDUTORES
TRANSPORTE

TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS
TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS

Fonte: Autora (2012)

!

Deliberação CONTRAN nº 30, de 19 de
dezembro de 2001
Portaria INMETRO nº 453, de 19 de
dezembro de 2008
Resolução ANTT nº 1.644, de 26 de
setembro de 2006

ASSUNTO

Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no
Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos,
Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados.
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde.
Estabelece procedimentos para a Gestão de resíduos da construção civil.

Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002,
incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos.
Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho
de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Estabelece normas para emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política, de acordo com NBR 10151 e 10152.
Estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da
atividade de distribuição de solventes e a sua regulamentação.
Altera e complementa o Anexo II da Resolução nº 168, de 14 de dezembro de
2004 do CONTRAN, que trata dos cursos para habilitação de condutores de
veículos automotores e dá outras providências.
Estabelece a obrigatoriedade de utilização de dispositivo de segurança para
prover melhores condições de visibilidade diurna e noturna em veículos de
transporte de carga em circulação.
Aprova o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Embalagens
Recondicionadas Utilizadas no Transporte Terrestre de Produtos Perigosos
Altera o Anexo à Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, que aprova as
Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos.

(conclusão)
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3

GESTÃO AMBIENTAL
Neste capítulo será discutido o comportamento das empresas frente às questões

ambientais, bem como as abordagens de gestão ambiental. Serão também
explorados os aspectos relevantes da norma internacional NBR ISO 14001, em sua
versão do ano de 2004, uma vez que se constitui a ferramenta atual mais utilizada
para a estruturação de SGA.
As relações entre pequenas e médias empresas e gestão ambiental também são
apresentadas neste capítulo. O número de certificações ambientais no Brasil e no
mundo, seus benefícios e dificuldades de implantação são discutidos de modo a
ilustrar a pertinência do tema objeto da pesquisa.
3.1. Gestão ambiental empresarial
As questões relacionadas com o meio ambiente não são recentes, mas foi nas
últimas três décadas do século XX que essas preocupações passaram a integrar as
agendas dos governos de muitos países e dos diversos segmentos da sociedade
civil organizada (BARBIERI, 2007).
Temas como a globalização dos negócios, a internacionalização dos padrões
de qualidade ambiental descritos na série ISO 14001, a conscientização dos atuais
consumidores, e a disseminação da educação ambiental nas escolas permitiram
Donaire (1999) antever que as exigências quanto à preservação ambiental e
qualidade de vida iriam se intensificar. Em 1999, esse autor considerava que diante
desse cenário, as organizações deveriam incorporar a variável ambiental como
oportunidade para prospecção de negócios e nas tomadas de decisão.
A

sociedade

passou

a

exercer

maior

pressão,

organizações

não-

governamentais (ONG) se formaram, despertou-se o interesse da mídia, além da
experiência acumulada pelos órgãos licenciadores na avaliação de projetos. Muitos
segmentos empresariais reconheceram a necessidade da inserção da variável
ambiental em suas atividades, pela obrigatoriedade ou até pelos benefícios de
mercado decorrentes de uma eventual certificação ambiental (GALLARDO, 2004).
Os empresários e administradores devem adotar novas atitudes com relação
aos problemas ambientais, passando a considerar o meio ambiente em suas
decisões, incorporar melhorias administrativas e tecnológicas que possam contribuir
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para a ampliação da capacidade de suporte do planeta. Os empresários deverão
fazer parte das soluções das questões relacionadas ao meio ambiente. Essa
mudança de atitude dificilmente ocorre espontaneamente. As preocupações
ambientais, usualmente, são influenciadas por três grandes conjuntos de forças que
interagem reciprocamente: o governo, a sociedade e o mercado (BARBIERI, 2007).
As influências dessas forças são apresentadas na Figura 3.
Figura 3 – Composição de forças que influenciam a gestão ambiental empresarial

Fonte: Barbieri (2007)

Segundo Barbieri (2007), atualmente, a frequência e velocidade de aprovação
das leis ambientais mostram que definitivamente essa temática entrou na agenda
dos

políticos.

As

organizações

da

sociedade

civil

e

Organizações

não

governamentais (ONGs), atuantes nos temas ambientais e sociais, tornaram-se
influência de grande poder e se manifestam por meio de denúncias, da formação de
opiniões, de pressões políticas nas instâncias legislativas e executivas e de
cooperação com as empresas. As ONGs tem um envolvimento expressivo nas
questões globais e, de certa forma, atuam como uma garantia de que as
determinações e recomendações dos acordos ambientais não acabem sendo
esquecidas pelos governantes.
As pressões de transformação da gestão empresarial sob o ponto de vista
ambiental estão diretamente associadas à competitividade:
Embora o mercado seja uma instituição da sociedade, suas influências
são tantas e tão específicas que ele merece ser considerado à parte.
!
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As questões ambientais passaram a ter impactos importantes sobre a
competitividade dos países e de suas empresas. O dilema “economia
ou meio ambiente” está relacionado com esse fato (BARBIERI, 2007).

Para Tachizawa (2011) são as menores margens de lucros combinadas com
exigências de qualidade e postura ética, cada vez maiores dos consumidores de
produtos e serviços, que estão impondo pressões na forma de gerenciamento das
organizações e, particularmente, na gestão ambiental.
Mastroti e Souza (2011) consideram que as exigências crescentes da
regulamentação ambiental, a ocorrência e divulgação dos grandes acidentes
ambientais e o processo de globalização vêm impondo padrões mais elevados para
os mercados. A globalização tornou os clientes e consumidores mais informados,
exigentes e conectados entre si. Esse movimento inseriu no ambiente de negócios
uma série de stakeholders como ONGs, imprensa, comunidades, etc., que, no
passado, exerciam pouca ou nenhuma influência. Nesse contexto as empresas
começaram a inserir a variável ambiental em suas atividades.
Donaire (1999) considera que para a inserção da questão ambiental do ponto
de vista empresarial, o primeiro obstáculo a ser transposto é o econômico. Há uma
crença geral que qualquer providência a ser tomada quanto à variável ambiental
condicionará aumento de despesas e o consequente acréscimo de custos dos
processos produtivos.
A gestão ambiental empresarial está condicionada pela postura que a empresa
atua em relação aos problemas ambientais decorrentes de suas atividades.
Segundo Barbieri (2007) são três abordagens que podem ser desenvolvidas pelas
empresas: (1) controle da poluição; (2) prevenção da poluição e (3) incorporação
dessas questões na estratégia empresarial. Também podem ser consideradas como
etapas de um processo de implementação gradual, e incremental

de práticas

ambientais numa organização.
O Quadro 2 apresenta um resumo das abordagens dos problemas ambientais,
sendo que os limites entre essas abordagens são tênues entre si.
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Quadro 2 – Abordagens adotadas em gestão ambiental na empresa
Características

Abordagens
Controle da poluição

Prevenção da poluição

Estratégia

Cumprimento da
legislação e respostas
às pressões da
comunidade
Reativa
Corretivas
Uso de tecnologias de
remediação e de
controle no final do
processo (end-of-pipe)

Uso eficiente dos
insumos

Competitividade

Reativa e proativa
Corretivas e preventivas
Conservação e
substituição de insumos
Uso de tecnologias
limpas

Percepção dos
empresários e
administradores

Custo adicional

Redução de custo e
aumento da
produtividade

Reativa e proativa
Corretivas, preventivas
e antecipatórias
Antecipação de
problemas e captura de
oportunidades utilizando
soluções de médio e
longo prazos
Uso de tecnologias
limpas
Vantagens competitivas

Envolvimento da
alta administração

Esporádico

Periódico

Permanente e
sistemático

Áreas envolvidas

Ações ambientais
confinadas nas áreas
geradoras de poluição

Crescente envolvimento
de outras áreas como
produção, compras,
desenvolvimento de
produto e marketing

Atividades ambientais
disseminadas pela
organização
Ampliação das ações
ambientais para toda a
cadeia produtiva

Preocupação
básica
Postura típica
Ações típicas

Fonte: Barbieri (2007)

3.1.1 Abordagem – Controle da poluição
A abordagem do controle da poluição é caracterizada pela adoção de práticas
que impedem os efeitos causados pela poluição gerada por um determinado
processo produtivo. Com atuação somente sobre os efeitos negativos de processos
e produtos, realiza-se por meio de ações pontuais e localizadas, com nenhuma ou
pouca integração. Sinteticamente, o controle da poluição objetiva o atendimento de
exigências estabelecidas nos instrumentos de comando e controle aos quais a
empresa está sujeita e às pressões da sociedade civil (BARBIERI, 2007).
Ainda segundo Barbieri (2007), o foco está nas soluções tecnológicas típicas
que procuram controlar a poluição gerada pelo processo produtivo sem alterar
substancialmente, os processos e os produtos. Essas soluções consistem em:
tecnologia de remediação, ação reativa que visa descontaminar o ambiente poluído;
e tecnologia de controle de final do processo, que objetiva controlar ou reduzir a
poluição antes que seja lançada no meio.
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Para as empresas, essa abordagem significa elevação dos custos de produção
que não agregam valor ao produto, restrita apenas a adequação legal. Não se
considera eventual repasse de custos para o consumidor como alternativa. A
preocupação ambiental como custo adicional para a empresa e o consumidor é um
dos paradigmas empresariais mais fortes. Motivo pelo qual os empresários mais
relutam na consideração sistemática das questões ambientais (BARBIERI, 2007).
A abordagem de controle da poluição é importante, no entanto, insuficiente.
Não há relação direta acerca de sua contribuição ao uso racional dos recursos
naturais (BARBIERI, 2007).
3.1.2 Abordagem – Prevenção da poluição
Para Barbieri (2007), pela abordagem da prevenção da poluição, a empresa
procura atuar sobre a gestão de seus produtos e processos com o objetivo de
prevenir a poluição, implementando ações visando uma produção mais eficiente e,
resultando em uso racional de recursos. Essa abordagem requer alterações nos
processos e produtos a fim de reduzir ou eliminar os resíduos na fonte.
Essa abordagem aumenta a produtividade da empresa, pois permite produzir
mais bens e serviços com menos insumos e menos poluição (BARBIERI, 2007).
A Figura 4 mostra as atividades que abrangem a prevenção da poluição.
Figura 4 – Prevenção da poluição - Prioridades
Redução na fonte
Reuso e reciclagem

Uso sustentável dos recursos

Recuperação energética
Tratamento

Controle da poluição

Disposição final

Fonte: Barbieri (2007)

Para Barbieri (2007) a prática de prevenção pode ser iniciada na etapa do
processo produtivo que não necessite de investimentos altos e que gere mais
desperdícios. No entanto, em alguns casos pode requerer tecnologias de alto custo
e com retorno a longo prazo. Nem todas as empresas têm condições econômicas e
!
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financeiras para adoção de projetos de prevenção. O governo tem papel importante
no apoio a financiamento ou redução de taxas, como incentivo econômico para
adoção de práticas de prevenção da poluição.
3.1.3 Abordagem – Estratégica
Nessa abordagem, a questão ambiental é tratada de modo estratégico nas
empresas, diretamente relacionada à promoção de uma situação vantajosa ao seu
negócio atual ou futuro. Além das práticas de controle e prevenção da poluição, a
empresa busca aproveitar oportunidades de mercado e neutralizar ameaças
relacionadas à variável ambiental já existentes ou que poderão ocorrer no futuro
(BARBIERI, 2007).
Para North apud Barbieri (2007), a gestão ambiental sob a abordagem
estratégica pode proporcionar os seguintes benefícios: melhoria da imagem
institucional; renovação do portfolio de produtos; produtividade aumentada; maior
comprometimento dos funcionários e melhores relações de trabalho; criatividade e
abertura para novos desafios; melhores relações com autoridades públicas,
comunidades e grupos ambientalistas ativistas; acesso assegurado aos mercados
externos; e maior facilidade para cumprir os padrões ambientais.
Do ponto de vista empresarial, nem todas as empresas têm necessidade de
implementar uma abordagem estratégica. Quando ameaças ou oportunidades não
estão presentes no tipo de negócio, as abordagens de controle e de prevenção da
poluição em conjunto são suficientes para tratar de forma adequada os problemas
ambientais (BARBIERI, 2007).
Para Neto (2011) uma empresa não necessariamente precisa apresentar uma
gestão ambiental ascendente, apesar de ser essa tendência uma vez que a questão
ambiental é cada vez mais fator determinante do sucesso empresarial. Uma
empresa pode se manter indefinidamente em um tipo de abordagem ou estágio,
podendo progredir ou regredir.
A gestão ambiental como resultado de tempos de mudança insere um novo
conceito de proatividade ambiental organizacional. Segundo Neto et al (2011), tratase de um posicionamento por parte das empresas no sentido de se adequarem às
novas demandas de mercado pautadas na autoregulação ambiental como resposta
às pressões de caráter ambiental que as partes interessadas exercem sobre as
!
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organizações. É catalisada por três objetivos principais: (1) manutenção do equilíbrio
estrutural da empresa enquanto ente social e dependente de sua imagem e função
na mecânica mercadológica; (2) exploração comercial das possibilidades de novos
rincões de mercado formados por consumidores orientados para a sustentabilidade
e a (3) orientação para a sustentabilidade por parte dos colaboradores e gestores
das empresas.
3.1.4 Gestão ambiental na construção civil
Da revisão da literatura, a abordagem da prevenção da poluição é a que
melhor se enquadra para construtora de grande porte, promovendo a realização de
empreendimentos de infraestrutura com gerenciamento adequado dos aspectos
ambientais existentes e a prevenção da poluição que possa ser causada durante a
execução das obras.
Para as empresas de pequeno e médio portes, a atuação na abordagem de
controle da poluição e prevenção da poluição se mostram como as mais apropriadas
para deflagrar a inserção da variável ambiental no setor, visto que o gerenciamento
correto dos aspectos ambientais previstos em suas atividades, permitirá a redução
ou eliminação da poluição, bem como, garantia de atendimento a legislação
pertinente.
Para cada tipo de mercado há uma exigência maior ou menor com relação as
questões ambientais, portanto, o fato de uma empresa se manter em nível de
controle e prevenção da poluição pode ser suficiente para garantir sua permanência
no mercado em que atua.
3.2. NBR ISO 14001 e NBR ISO 14005
Nesta etapa é apresentada a síntese da norma de gestão ambiental NBR ISO
14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental e da NBR ISO 14005 e seus
subsistemas. As organizações vem preocupando-se de modo crescente com a
demonstração do desempenho ambiental, por meio do controle e redução dos
impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços. De certa forma, as
organizações agem dentro de um contexto de legislação mais exigente, do
desenvolvimento de políticas econômicas e outras medidas visando à proteção ao
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meio ambiente, de modo a atender as partes interessadas em relação às questões
ambientais e ao desenvolvimento sustentável.
As normas têm caráter voluntário e finalidade de prover elementos de um
SGA eficaz que possam ser integrados a outros requisitos da gestão, auxiliando as
organizações a alcançarem seus objetivos ambientais e econômicos.
A NBR ISO 14001 especifica as premissas para que um SGA capacite uma
organização a desenvolver e implementar política e objetivos que considerem
requisitos legais e atuem sobre aspectos ambientais significativos. A base da
abordagem da NBR ISO 14001 está representada na Figura 5. O sucesso do SGA
depende do comprometimento de todos os níveis e funções da organização,
destacando-se o envolvimento da alta administração (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2004).
Figura 5 – Modelo de gestão ambiental para a NBR ISO 14001

Fonte: Associação Brasileira De Normas Técnicas, 2004

A finalidade geral da NBR ISO 14001 consiste no equilíbrio, na proteção
ambiental e na prevenção da poluição com as necessidades socioeconômicas
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004).
Os requisitos estabelecidos na NBR ISO 14001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) estão fortemente embasadas no ciclo PDCA
(Planejar – Executar – Verificar – Agir) apresentado na Figura 6.
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Figura 6 – Ciclo PDCA e suas interfaces com o MASP
• ACTION
(agir A)

• PLAN
(planejar P)
Agir
corretivamente
/ aperfeiçoar

Definir as
metas / Definir
os métodos
que permitirão
atingir as metas
propostas

Verificar os
resultados da
tarefa
executada

Educar e
treinar /
Executar a
tarefa (coletar
dados)

• CHECK
(verificar C)

• DO
(executar D)

Fonte: Autora adaptado de Seiffert (2011)

Basicamente o ciclo PDCA objetiva coordenar de forma ininterrupta os
esforços no sentido da melhoria contínua. Os programas de melhoria devem iniciar
com uma fase de planejamento, é formalizado por meio de ações, cuja efetividade é
verificada e avaliada através de análise crítica, direcionando-se a uma nova fase de
replanejamento em um ciclo contínuo de melhoria. Trata-se de um modelo dinâmico
em que a melhoria é atingida por meio de ciclos contínuos como em uma espiral de
evolução.
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004) o ciclo PDCA é
descrito na NBR ISO 14001 conforme segue:
-

Planejar: Estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir os
resultados em concordância com a política ambiental da organização.

-

Executar: Implementar os processos.

-

Verificar: Monitorar e medir os processos em conformidade com a política
ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros, e relatar os resultados.

-

Agir: Agir para continuamente melhorar o desempenho do sistema de gestão
ambiental.
Para a estruturação do SGA, com base na NBR ISO 14001, o nível de

detalhamento e complexidade, bem como extensão da documentação, dependem
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do porte da organização e também da natureza de suas atividades (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). Esse critério é muito importante no
caso de pequenas e médias empresas, para que o processo de estruturação do
SGA seja adequado ao seu porte.
A implantação das normas NBR ISO 14001 envolve uma sequência de etapas
e processos que estão apresentados na Figura 7.
Figura 7 – Sistema de Gestão Ambiental NBR ISO 14001

Fonte: Fundação Vanzolini (2004)

O Quadro 3 apresenta o resumo dos requisitos da norma, a exigência de
documentos requeridos e exemplos de evidências para seu atendimento, propostos
por Cerqueira (2006).

!

!! 54

Quadro 3 – Resumo requisitos da NBR ISO 14001
Requisito
da NBR ISO
14001
4.2

Documento ou Procedimento
Documentado
Política Ambiental.

4.3.1

Procedimento para identificar os aspectos
ambientais de suas atividades, produtos ou
serviços.

4.3.2

Procedimento para identificar e ter acesso à
legislação e a outros requisitos por ela
subscritos, aplicáveis aos aspectos
ambientais de suas atividades, produtos ou
serviços.

4.3.3

Objetivos e metas ambientais documentados
em cada nível e função pertinentes da
organização.

4.3.4
4.4.1

Programas de gestão ambiental para atingir
seus objetivos e metas (Planos de ação).
Estrutura de responsabilidade do Sistema de
Gestão Ambiental.

- Política Ambiental comunicada a todos os
colaboradores e disponibilizada ao público.
- A organização deve manter atualizadas as
informações sobre os aspectos e impactos
ambientais significativos.
- Relação ou lista com a identificação da
legislação e de outros requisitos aplicáveis.

- Planejamento ambiental.
- Planejamento ambiental.
-Organograma, ou matriz de responsabilidade,
ou outra evidência de que a estrutura de
responsabilidade está definida, documentada e
comunicada;
- Representante da Administração designado.

4.4.2

Procedimento para Conscientização e
Treinamento.

- Registros de treinamento;
- Identificação das necessidades de
treinamento;
- Programas de treinamento.

4.4.3

Procedimento para a comunicação interna e
com as partes interessadas externas.

- Comunicações externas sobre as decisões
relativas a seus aspectos ambientais
significativos;
- Registros de comunicação com partes
interessadas.

4.4.4

- Descrição dos principais elementos do
sistema de gestão e a interação entre eles.
- Orientação sobre a documentação
relacionada ao SGA.
Procedimento para o controle de
documentos.
- Procedimentos operacionais relativos aos
aspectos significativos (tantos quanto
necessários);
- Procedimentos para aspectos ambientais
significativos relacionados a bens e serviços
utilizados.
Procedimento para identificar o potencial e
atender a acidentes e situações de
emergência.

- Manual do Sistema da Gestão Ambiental
(não obrigatório, mas recomendado).

-Procedimentos documentados para
monitorar e medir, periodicamente, as
características principais de suas operações
e atividades;
- Procedimentos para a calibração de
equipamentos de monitoramento.

- Registros de monitoramento das atividades; e
- Registros de calibração de equipamentos de
monitoramento e medição.

4.4.5
4.4.6

4.4.7

4.5.1

Fonte: Autora adaptado de Cerqueira (2006)

!

Evidências Objetivas

- Lista mestra de documentos do sistema.
- Registros de controles operacionais;
- Licenças de operação;
- Informações sobre os requisitos para
fornecedores e prestadores de serviço.

- Relatórios de incidentes e acidentes; e
- Informações relativas à preparação e ao
atendimento a emergências.

(continua)
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Quadro 4 – Resumo requisitos da NBR ISO 14001
Requisito
da NBR ISO
14001

Documento ou Procedimento
Documentado

Evidências Objetivas

4.5.2

Procedimentos para avaliação periódica do
atendimento aos requisitos legais e a outros
requisitos subscritos.

- Registros da avaliação periódica do
atendimento à legislação e a outros requisitos
subscritos.

4.5.3

Procedimento para tratamento de nãoconformidades, ações corretivas e
preventivas.

- Registros de não-conformidades; e
- Registros de ações corretivas e ações
preventivas.

4.5.4

Procedimento para o controle de registros.

- Formas de identificação, armazenamento,
proteção, recuperação, tempo de retenção e
descarte de registros.

4.5.5

Procedimentos para auditorias internas
periódicas.

4.6

Planejamento das análises críticas pela
Administração.

- Programas de auditoria periódica;
- Relatórios de auditoria;
- Registros da avaliação dos auditores
internos.
- Resultados das análises pela Administração.

Fonte: Autora adaptado de Cerqueira (2006)

(conclusão)

Convém destacar que, apesar de não ser uma exigência da norma, é
recomendado que toda organização ao adotar o SGA realize um diagnóstico de sua
situação ambiental, considerado o marco “zero” para o início das atividades
relacionadas à implantação do SGA.
Reis, Queiroz e Lopes (2012) também consideram que permite obter uma
“fotografia” do sistema existente.
Com a finalidade de incentivar e guiar as organizações, especialmente
pequenas e médias empresas, no desenvolvimento e execução de um sistema de
gestão ambiental que cumpra os requisitos da NBR ISO 14001, a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2012) apresentou a NBR ISO 14005:2012, que tem
um enfoque em fases para implementar um sistema de gestão ambiental.
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012) a NBR ISO
14005, essa proposição enseja uma série de vantagens, tais como:
- Avaliação de como o tempo e o recurso financeiro investidos em um SGA
proporcionam um retorno;
- Melhorias ambientais ajudam a reduzir custos;
- Melhoria nas relações com a comunidade;
- Demonstração a conformidade com requisitos legais e outros;
- Atendimento às expectativas do cliente.
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A Figura 8 apresenta uma das abordagens que podem ser seguidas para a
implementação em cinco fases sugeridas pela NBR ISO 14005.
Figura 8 – Exemplo de implementação em cinco fases

Fonte: Associação Brasileira De Normas Técnicas (2012)

De acordo com a Associação Brasileira De Normas Técnicas (2012) para que
os objetivos sejam atingidos, convém salientar que um plano de implementação
deve ser desenvolvido de forma a identificar:
- abordagem a ser adotada;
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- escala de tempo a ser atingida;
- recursos exigidos;
- papéis e responsabilidades daqueles que executam o plano;
- registros exigidos;
- métodos através dos quais o progresso pode consistentemente ser
monitorado e medido.
O planejamento de implementação deve assegurar que os objetivos sejam
alcançados em uma escala de tempo adequada ao escopo do projeto. A
implementação em fases poderá proporcionar uma adoção do SGA gradativa e
consistente. Ao mesmo tempo que, se o planejamento obtiver uma escala de tempo
muito ampla, sua implementação poderá ser muito lenta a ponto de não ser efetiva.
O modelo de SGA proposto nesta pesquisa poderá, a critério da empresa, ser
implementado utilizando-se como base o caráter evolutivo, ou seja, por fases,
proposto pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012), com base na NBR
ISO 14005. No entanto, ressalta-se que essa não é condição exclusiva para a
aplicação do modelo ora proposto.
3.3. Certificação ambiental
Reconhecida como uma referência internacional normativa, a ISO 14001 é
base para que as empresas alcancem a certificação do SGA implantado.
Para Seiffert (2011), a importância da NBR ISO 14001 decorre do
estabelecimento de uma base comum para a gestão eficaz, de organizações com os
mais variados perfis, aplicável no mundo inteiro.
O modelo SGA definido com base na NBR ISO 14001 para Epelbaum (2006) é
considerado o mais consagrado na atualidade. Esse autor considera que a
certificação com base na norma, possibilita a milhares de empresas uma espécie de
“carta de crédito”, reconhecida pelos governos nacionais e que a cada auditoria é
renovada mediante a comprovação das melhorias de desempenho.
No Brasil, as entidades habilitadas para concederem as certificações são os
Organismos Certificadores Credenciados (OCC) acreditados pelo Instituto Nacional
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de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que representa o
órgão certificador no país.
3.3.1 Certificações no mundo
De acordo com a Internacional Organization for Standardization (ISO),
aproximadamente 200.000 empresas implementaram SGA com base na ISO
14001:2004, em 155 países no mundo. Os continentes Asiático e Europeu
representam mais de 50% dessas empresas certificadas. A Tabela 1 apresenta os
dados acumulados de certificações emitidas até o ano de 2006, no mundo inteiro.
Tabela 1 – Histórico de certificados no mundo
CONTINENTE

TOTAL DE CERTIFICADOS

AMÉRICA CENTRAL

109

ÁFRICA

1098

AMÉRICA DO SUL

4246

AMÉRICA DO NORTE

7673

ÁSIA

57915

EUROPA

56825

OCEÂNIA

2146

Total

130012

Dados coletados até 31/12/2006
Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (2011)

Estudo realizado por Sakr, Sherif e Haggar (2010) com objetivo de avaliar o
nível de consciência ambiental e detectar as tendências comuns de obstáculos e
benefícios para implementação da ISO 14001, dividiram 50 construtoras
consideradas de excelência no Egito em 3 grupos: (1) certificadas na ISO 14001, (2)
certificadas na ISO 9001 e (3) Não certificadas.
Esses resultados, apresentados nas Figuras 9 e 10, confirmam que as
construtoras que ainda não possuem sistema de gestão consideram a necessidade
de obter a certificação, para reduzir a poluição no Egito e aumentar o mercado de
atuação.
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Figura 9 – Percentual de empresas que consideram necessária a certificação

Fonte: Autora com base em dados coletados no estudo de Sakr, Sherif, Haggar (2010)
Figura 10 – Razões para certificação ambiental

Fonte: Autora com base em dados coletados no estudo de Sakr, Sherif e Haggar (2010)

As empresas que consideram desnecessária a certificação, fundamentam essa
opção devido: (1) às condições da economia atual; (2) o segmento de construção
não causa impactos negativos sobre o meio ambiente; (3) a ISO 14001 não é
requerida nas licitações que participam.
3.3.2 Certificações no Brasil
De 2001 a 2011, de acordo com o Inmetro (2011), foram recomendadas à
certificação do sistema de gestão ambiental, mais de 2000 empresas no Brasil.
A Tabela 2 apresenta a evolução das certificações emitidos no Brasil desde
2001.
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Tabela 2 – Histórico de certificados emitidos no Brasil
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2001

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

2

7

2002

0

0

2

1

3

0

0

1

0

1

1

2

11

2003

0

0

0

1

4

1

3

0

0

3

4

11

27

2004

4

3

6

11

10

2

5

2

1

5

7

6

62

2005

9

7

5

7

18

19

30

42

31

65

56

78

367

2006

95

42

109

79

93

103

75

76

41

33

48

44

838

2007

53

38

37

28

34

39

41

24

17

21

7

17

356

2008

19

5

16

5

21

19

15

10

9

6

8

11

144

2009

25

8

9

7

13

12

4

16

3

6

8

13

124

2010

26

6

7

6

6

6

2

6

4

7

2

8

86

* 2011

15

5

8

5

5

0

0

0

0

0

0

0

38

* 2011 – Até maio

2060

Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (2011)

Observa-se que houve um crescimento de certificações concedidas entre os
anos de 2005 e 2007, comportamento esse reduzido nos anos subsequentes.
Estudo realizado por Oliveira, Serra e Salgado (2010), com 69 empresas, em
que apenas uma era do segmento da construção civil, no Estado de São Paulo, teve
o objetivo de identificar os benefícios e dificuldades na implementação do SGA com
base na NBR ISO 14001. Destacam-se como benefícios: (1) Estímulo ao
desenvolvimento de ações de prevenção evitando custos com passivos; (2)
Contribuição para a redução do consumo de insumos nos processos produtivos; (3)
Influência positiva nos demais processos internos da empresa; (4) Influência na
melhoria da imagem da empresa para a mídia e sociedade; (5) Motivação para os
empregados na busca de objetivos e metas ambientais; (6) Influência positiva aos
empregados que atuam em uma empresa ambientalmente responsável.
Para Neto (2011) com a obtenção da certificação do SGA, as empresas podem
operar de forma a ficarem menos suscetíveis a processos de responsabilidade civil
devido a algum impacto ambiental proveniente de suas operações, além de
conseguirem atender a regulamentações cada vez mais rígidas. Isso se dá pois os
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requisitos 4.3.2 e 4.5.2 da NBR ISO 14001:2004 estabelecem a obrigatoriedade de
ter acesso, atender e monitorar os requisitos legais aplicáveis à organização. Partese então da premissa que, a empresa com certificação ambiental atende aos
requisitos ambientais minimizando o seu risco quanto a penalidades previstas na
legislação.
A Tabela 3 apresenta o histórico de certificações concedidas por Estado da
Federação de 2007 a 2011.
Tabela 3 – Histórico de certificados emitidos por Estado da Federação no Brasil
ESTADOS

2007

2008

2009

2010

*2011

ALAGOAS

1

0

1

0

1

3

AMAZONAS

9

3

1

2

2

17

BAHIA

17

8

2

6

4

37

CEARÁ

0

0

2

1

2

5

DISTRITO FEDERAL

2

0

0

0

0

2

ESPÍRITO SANTO

8

1

0

1

0

10

GOIÁS

1

5

3

2

1

12

MARANHÃO

0

0

0

1

0

1

MATO GROSSO

1

1

1

0

0

3

MATO GROSSO DO SUL

0

0

1

1

0

2

MINAS GERAIS

31

6

7

4

2

50

PARÁ

3

0

1

0

0

4

PARAÍBA

2

0

0

0

0

2

PARANÁ

24

17

24

12

9

86

PERNAMBUCO

3

1

0

2

1

7

PIAUÍ

0

1

0

0

0

1

RIO DE JANEIRO

12

9

3

1

6

31

RIO GRANDE DO NORTE

1

1

1

0

1

4

RIO GRANDE DO SUL

16

6

4

1

5

32

SANTA CATARINA

16

19

6

5

7

53

SÃO PAULO

140

81

78

48

28

375

TOCANTINS

0

0

0

1

0

1

88

8888 69

TOTAL

287

159
159
1

135 135
135

Total

69
738
69

Dados coletados até 07/11/2011
Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (2011)

Conforme dados da Tabela 3, os estados que lideram o ranking de
certificações

representam

as

regiões

com

maior

concentração

industrial,

destacando-se São Paulo, sede das principais companhias brasileiras.
A Figura 11 apresenta o percentual de certificações por regiões brasileiras. A
região Sudeste, em que se situa um dos empreendimentos pesquisados, é a líder
nacional e a nordeste, em que se localiza o outro é a terceira maior.
!
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Figura 11 – Percentual certificações concedidas por região brasileira

Fonte: Autora com base em dados coletados do INMETRO até 07/11/11

Apesar da quantidade de certificações concedidas no Brasil ser superior à 730,
atualmente, segundo dados do Inmetro (2011), o número de certificados válidos é de
cerca de 270. Considera-se que há dificuldades enfrentadas pelas empresas em
manter seus sistemas de gestão certificados. A mesma proporcionalidade é
observada para os certificados válidos por Estado, conforme Tabela 4 e Figura 12.
Tabela 4 – Certificados válidos por Estado da Federação
ESTADOS DA FEDERAÇÃO
ALAGOAS
AMAZONAS
BAHIA
CEARÁ
ESPÍRITO SANTO
GOIÁS
MARANHÃO
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ
PARANÁ
PERNAMBUCO
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
TOCANTINS
TOTAL

TOTAL
2
5
12
4
1
6
1
1
2
10
1
39
3
11
2
13
22
140
1
276

Dados coletados até 08/11/2011

Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (2011)
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Figura 12 – Percentual certificações válidas por região brasileira

Fonte: Autora com base nos dados coletado do INMETRO até 08/11/11

A Tabela 5 apresenta o número de certificações válidas emitidas e
classificadas pelo código Statistical Nomenclature for Economic Activities (NACE)
que classifica por área de atuação. Observa-se que a quantidade de certificações
emitidas para o segmento da construção civil representa aproximadamente 8% das
certificações válidas atualmente.
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Tabela 5 – Certificações válidas por código NACE
Seção do
Cód.NACE

Área de Atuação

Total

A

Agricultura, Pecuária , Caça, Silvicultura

1

O

Atividades de Serviços Sociais Comunitários e Serviços Pessoais Outras

5

K

Atividades Imobiliárias; Locações e Prestação de serviços

34

G

Comércio; Concertos. de veículos auto; bens de pessoais e
domésticos

11

F

Construção

23

M

Educação

2

H

Hotéis e Restaurantes

2

DH

Ind. de Transf. - artigos de borracha e de plástico

16

DE

Ind. de Transf. - Celulose, Papel, Papelão e seus Produtos; Edição
e Impressão

10

DF

Ind. de Transf. - Coque, Refinados de Petróleo e combustível
nuclear.

3

DM

Ind. de Transf. - Equipamentos de transporte

25

DD

Ind. de Transf. - Madeira, Cortiça e seus produtos.

6

DK

Ind. de Transf. - Máquinas e Equipamentos não específicos.

6

DJ

Ind. de Transf. - Metais de Base e Produtos Metálicos.

43

DN

Ind. de Transf. - Outras

6

DI

Ind. de Transf. - Produtos minerais não metálicos - Outros.

8

DG

Ind. de Transf. - Química de Base, Produtos Químicos, e fibras
sintéticas e artificiais.

25

DB

Ind. de Transf. - Têxteis

3

DL

Ind. de Transf.- Eletrônica e Ótica

13

DA

Ind. de Transf.- Produtos Alimentícios, Alimentos, Bebidas e fumo.

14

CB

Ind. Extrat. - (Exceto produtos energéticos)

1

CA

Ind. Extrat.- Extração de Produtos Energéticos.

5

E

Suprimento de Energia Elétrica, gás e água

1

I

Transporte; Armazenagens e Telecomunicação

38
TOTAL

301

Dados coletados até 30/09/2012
Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (2012)

Não há dados disponíveis pelo Inmetro sobre o porte destas empresas. Uma
base de dados unificada com as questões ambientais da empresas contribuiria para
dar ciência à sociedade, às agências reguladoras e aos empreendedores sobre o
tratamento dado por essas empresas à questão ambiental.
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3.4 Gestão ambiental: micro, pequenas e médias empresas
Segundo o Sebrae (2011), as micro e pequenas empresas (MPEs)
representam

um

setor

importante

na

economia

brasileira

somando

aproximadamente 93% das empresas registradas no Brasil. Mesmo com esse
percentual elevado, são poucos estudos específicos sobre a adoção de SGAs para
este setor.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012), as PMEs
representam 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, ou seja, cerca de 700
bilhões de reais; são responsáveis por 60% dos 94 milhões de empregos no país, o
que representa 56,4 milhões de empregos; e constituem 99% dos 6 milhões de
estabelecimentos formais existentes no país, ou seja, 5,7 milhões de PMEs. A maior
parte dos negócios está localizada na região Sudeste (com quase 3 milhões de
empresas) e o setor preferencial é o comércio, seguido de serviços, indústria e
construção civil (PORTAL BRASIL, 2013).
No Quadro 4 é apresentada a classificação de porte de empresas segundo o
Sebrae (2005).
Quadro 4 – Classificação de porte de empresa
Porte da empresa

Número de empregados
Indústria

Comércio e Serviços

até 19

até 9

de 20 a 99

de 10 a 49

Média

de 100 a 499

de 50 a 99

Grande

500 ou mais

100 ou mais

Micro
Pequena

Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2005)

No Quadro 5 é apresentada a classificação de porte de empresas segundo a
Lei Federal N° 11.196/2005.
Quadro 5 – Classificação de porte de empresa
Porte da empresa

Faturamento

Micro

até R$ 240.000,00

Pequena

até R$ 2.400.000,00

Fonte: Lei Federal 11.196/2005
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Para esta pesquisa é adotada como referência a classificação de pequenas e
médias empresas do Sebrae com relação à classificação de porte, conforme
destacado no Quadro 4.
3.4.1 Empresas de pequeno e médio portes e a gestão ambiental
Segundo pesquisa realizada pela ISO (2005) com pequenas e médias
empresas do mundo quanto à adoção de SGA, destacam-se alguns dados
importantes:
! Não percebem que seus impactos ambientais oferecem dificuldades;
! Têm a impressão de que as normas ISO são mandatórias pelo Governo;
! Não tem evidências do interesse de mercado ou do suporte do Governo na
sua adoção;
! Acreditam que o sistema se aplica apenas às grandes organizações;
! Não têm o menor conhecimento sobre seus benefícios.
Nessa mesma pesquisa, 423 empresas, com até 100 empregados, destacaram
três itens que consideram mais significativos como benefícios do SGA, que estão
consolidados na Tabela 6.
Tabela 6 – Benefícios da implantação do SGA dentre 3 mais importantes
Benefícios

Quant.

% Reprent.

Melhorar conformidade ambiental

151

15%

Requisito do cliente

141

14%

Melhorar o comprometimento dos empregados

130

13%

Melhorar o gerenciamento de um requisito ambiental específico

97

9%

Atender aos requisitos regulatórios

79

8%

Economia de custos

69

7%

Aumentar o comprometimento no gerenciamento

55

5%

Facilitar acordos comerciais

53

5%

Atender ao mercado doméstico

53

5%

Melhorar o relacionamento com órgãos reguladores e agências

44

4%

Aumento de vendas

44

4%

Avaliações gerenciais mais efetivas

33

3%

Melhorar o relacionamento com a vizinhança e comunidade

32

3%

Melhorar a produtividade

29

3%

Oportunidade de exportar para mercados internacionais

14

1%

Fonte: International Organization for Standardization (2005)
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Observa-se que as PMEs reconhecem como principais benefícios a melhoria
no desempenho ambiental, importância em atender o cliente, e a melhoria no
comprometimento do empregado.
Em questionamento específico, sobre o mais importante benefício atual para
implantação de um SGA para as PMEs, os resultados foram apurados com base em
666 respostas, conforme apresentado na Tabela 7.
Tabela 7 – O mais importante benefício da implantação do SGA
Benefício mais importante

%

Melhorar conformidade ambiental

63%

Melhorar o desempenho ambiental

62%

Melhorar o comprometimento dos empregados

48%

Requisito do cliente

44%

Atender aos requisitos regulatórios

43%

Economia de custos

42%

Melhorar o gerenciamento de um requisito ambiental específico

41%

Aumentar o comprometimento no gerenciamento

39%

Melhorar o relacionamento com a vizinhança e comunidade

36%

Melhorar o relacionamento com órgãos reguladores e agências

34%

Uso mais efetivo de dados como ferramenta de gerenciamento do negócio

30%

Facilitar acordos comerciais

28%

Necessidade de atender mercados internacionais de exportação

20%

Melhorar a produtividade

20%

Avaliações gerenciais mais efetivas

18%

Atender politicas governamentais

17%

Atender ao mercado doméstico

16%

Aumento de vendas

14%

Requerimentos para financiamento e/ou seguradoras

13%

Outros

6%

Fonte: International Organization for Standardization (2005)

Por outro lado, quando questionadas sobre as razões para não se implantar um
SGA, os resultados apurados com base em 666 respostas mostram que o alto custo
é dos motivos para que a certificação não seja adotada pelas MPEs. A Tabela 8
apresenta o conjunto de respostas.
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Tabela 8 – Razões para não implantar um SGA
Razões para não implantar

%

Custo da certificação

50%

Falta de recursos financeiros

49%

Falta de recursos humanos

48%

Não é requisito do cliente

45%

Falta de tempo

43%

Custo da implementação

43%

Não há interesse ou suporte de marketing

39%

Falta de suporte da alta administração

38%

NBR ISO 14001 é muito burocrático para o tamanho da empresa

32%

Falta de conhecimento da NBR ISO 14001 na organização

29%

Grau de documentação / formalidade requerida

29%

Falta de funcionários treinados

23%

Atitude da gerência contrária a implantação da NBR ISO 14001

23%

Implantação muito difícil

20%

Falta de suporte do governo

18%

Falta de disponibilidade de um guia prático

15%

NBR ISO 14001 não traz melhorias

12%

Atitude dos funcionários contrária a implantação da NBR ISO 14001

11%

Falta de compatibilidade com o sistema de gestão existente

10%

Outras

9%

Fonte: International Organization for Standardization (2005)

Observa-se que a relação com investimento, seja recurso financeiro ou
humano, é a principal barreira para as empresas não se motivarem a implantar um
SGA. É importante ressaltar que os custos da implementação, ou seja, da
adequação de instalações de um modo geral, também contribui para esse
desinteresse. Geralmente, a etapa de implementação requer investimentos maiores
do que o próprio processo de certificação.
O fato da não exigência por parte dos clientes com relação à práticas de
gestão ambiental também contribui para que as empresas não adotem um SGA
estruturado. Portanto, o mercado de um modo geral, é a principal força motriz a
impulsionar as empresas a adotarem práticas ambientais na forma de um SGA.
No entanto, a adoção de SGA tem se mostrado de grande importância na
cadeia produtiva pela relação cliente-fornecedor, pois contribui para que as
empresas de menor porte suportem as demandas do mercado.
Considerando a orientação de mercado e o nível de pressão por parte de
órgãos reguladores que determinada organização esteja sujeita, a implantação de
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um SGA pode ser um recurso indispensável. As PMEs apresentam grande potencial
de mercado para a implantação de um SGA, pois necessitam de um melhor
direcionamento em relação à questão ambiental (SEIFFERT, 2011).
A NBR ISO 14001 representa a partida para integração dos princípios do
desenvolvimento sustentável ao sistema econômico de mercado livre. Há uma
abordagem de auto-organização e auto-regulamentação para a proteção ambiental,
considerando ainda um contexto de melhoria contínua de desempenho. Seiffert
(2011, p.26) ressalta ainda que: ”Embora muitas ferramentas venham sendo
propostas para este fim, que a NBR ISO 14001 é uma das que vêm apresentando
resultados concretos e abrangentes para a melhoria da qualidade ambiental”.
3.4.2 Motivações de pequenas e médias empresas na adoção de SGA
Seiffert (2011) apresenta os fatores motivadores, as dificuldades e outras
razões para a adoção de um SGA, sintetizados no Quadro 6.
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Quadro 6 – Fatores motivadores, dificuldades e outras razões para adoção de SGA
Fatores motivadores
Dificuldades
empresas

Melhora da reputação e da imagem da organização:

Essas

relação entre desempenho ambiental e econômico.

pressionadas por considerações de tempo e

Melhoria de imagem permite às empresas de pequeno

dinheiro, o que as desencoraja a investir em

e médio porte a se manterem no mercado

melhorias ambientais

Exigências de clientes: prestação de serviço para

A maioria das pequenas e médias empresas

Melhoria da imagem da empresa junto aos órgãos de

empresas de grande porte, cujos requisitos de

não valorizam os temas ambientais

controle ambiental e sociedade civil

contratação incluem a adoção de SGA
Relacionamentos com partes interessadas: melhoria

Em

Ampliação e conquista de novos mercados

no relacionamento e negociações com organismos de

mercadológicas e financeiras são fracas

geral,

as

em

sua

pressões

maioria

estão

Outras razões

regulamentares,

Maior satisfação de clientes

fiscalização ambiental, clientes, empregados e ONGs
Inovação

de

processos:

melhoria

no

processo

produtivo e redução de custo operacional

As empresas de pequeno e médio porte ainda

Minimização de riscos com penalidades legais e acidentes

precisam de conscientização e conhecimento de

nos processos de produção

seus impactos para melhorar seu desempenho
Melhoria na gestão da empresa, maior controle dos
processos,

dados

mais

precisos,

definição

de

responsabilidades e auxílio na solução de problemas
Maior permanência do produto no mercado pela não
existência de reações negativas por parte dos consumidores
Facilidade na obtenção de financiamentos, com base em
linhas especiais de crédito para empresas com critérios
relacionados aos aspectos ambientais
Visibilidade para clientes, vizinhos e acionistas quanto a
existência de um sistema de gestão estruturado

Fonte: Autora com base em Seiffert (2011)
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North apud Donaire (1999) caracteriza os benefícios da gestão ambiental em
uma empresa independente de seu porte, conforme apresentado no Quadro 7.
Quadro 7 – Benefícios da gestão ambiental
BENEFÍCIOS ECONÔMICOS
Economia de custos
-

Economias devido à redução do consumo de água, energia e outros insumos.
Economias 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 a 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 “portfolio” de produtos.
Aumento da produtividade.
Alto comprometimento do pessoal.
Melhoria nas relações de trabalho.
Melhoria e criatividade para novos desafios.
Melhoria das relações com os órgãos governamentais, comunidade e grupos
ambientalistas.
- Acesso assegurado ao mercado externo.
- Melhor adequação aos padrões ambientais.
Fonte: DONAIRE (1999)

Epelbaum (2006) realizou pesquisa para saber se os SGAs trazem benefícios
efetivos à gestão empresarial. O Quadro 8 apresenta os oito benefícios esperados e
atingidos dos SGAs com base na Norma NBR ISO 14001, segundo esse autor.
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Quadro 8 – Benefícios esperados e atingidos dos SGAs
Benefício esperado

Comentário

1. Atender a critérios de certificação e venda

Nos casos em que é necessário prover confiança sobre a
gestão ambiental, a NBR ISO 14001 é um bom modelo.
Particularmente no setor automobilístico, a certificação NBR
ISO 14001 é uma exigência dos clientes.

2. Satisfazer critérios dos investidores para
aumentar o acesso ao capital

Vários agentes financiadores (por exemplo, BID, BNDES,
Bird) solicitam uma contrapartida ambiental para os seus
investimentos, em alguns casos essa contrapartida é a NBR
ISO 14001. Ela serve bem a esse papel

3. Melhorar a organização interna e a gestão
global

Esse benefício é imediato na maioria das empresas, porém
pode ser maior dependendo da condução do processo de
implementação do SGA.

4. Redução da poluição, conservação de
materiais e energia

A norma requer ações de prevenção da poluição. Mesmo
aceitando as tecnologias de fim-de-linha, várias empresas
declararam resultados de redução da poluição e do uso de
recursos.

5. Reduzir custos

O SGA auxilia a empresa a visualizar oportunidades de
melhoria e redução da poluição, permitindo um gerenciamento
mais racional e proativo, o que se espera que permita a
redução dos custos.

6. Aumentar a conscientização do pessoal

Mesmo considerando as empresas que implementaram o
SGA por vontades externas, esse é um dos pontos fortes da
NBR ISO 14001, sendo benefício perceptível em grande parte
delas.

7. Melhorar o clima e a comunicação internos

Na maioria dos casos, esse não é um objetivo a ser atingido,
mas acaba advindo como resultado indireto dos trabalhos de
implementação.

8. Aumentar o desempenho ambiental de
fornecedores

Apesar de a abrangência e a profundidade dos requisitos aos
fornecedores serem extremamente variáveis (uma vez que a
norma não as especifica), os ganhos nessa área são
significativos em todos os casos

Fonte: Epelbaum (2006)

Quanto à adoção de SGA, Epelbaum (2006) indica que alguns benefícios
esperados pela norma e que foram parcialmente atingidos. Esse resultado dá-se
principalmente em decorrência da falta de visão antecipada dos benefícios
ambientais esperados e da falta de conexão desses com a maneira como é feita a
implementação do SGA. Essa falha leva a SGAs burocráticos, feitos para atender,
minimamente, os requisitos normativos. O Quadro 9 apresenta os benefícios
esperados e parcialmente atingidos dos SGAs.
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Quadro 9 – Benefícios esperados e parcialmente atingidos dos SGAs
Benefício esperado e parcialmente atingido

Comentário

1. Demonstrar ao público um razoável cuidado
ambiental, mantendo boas relações e canais de
comunicação

As relações com a comunidade melhoraram com a
abertura da comunicação, porém, ainda de forma reativa
em grande parte das empresas. A divulgação de
informações ainda é pequena.

2. Assegurar aos clientes e consumidores o
comprometimento com uma gestão ambiental
demonstrável

Pode-se assegurar somente uma melhor gestão
ambiental no processo (não é possível assegurar
processos limpos já). Pode-se demonstrar um estágio
ainda inicial da preocupação ambiental com os produtos,
e as auditorias de certificação pouco têm enfocado esse
tema.

3. Melhorar a imagem

A melhora de imagem advém de sucessivos anos de
ações consistentes com resultados, e uma falha pontual
pode anular todo o esforço.

4. Melhorar a participação de mercado e vendas

Não há evidências de aumento de participação de
mercado. A ISO 14001 parece ter mais um caráter de
requisito qualificador do que de requisito ganhador de
pedidos.

5. Reduzir prêmios de seguro

O SGA melhora significativamente o gerenciamento dos
riscos ambientais, podendo implicar menores prêmios de
seguro. No entanto, há poucas evidências do alcance
desse resultado, pois o seguro ambiental ainda é pouco
empregado.

6. Melhorar o controle sobre os custos

A norma não requer o controle de custos ambientais. As
evidências mostram implementação pontual de sistemas
de custos ambientais nas empresas. No entanto, há
grande potencial de sistematização.

7. Reduzir incidentes, riscos, vulnerabilidade e
passivos ambientais

Os requisitos relativos a gerenciamento de riscos da
norma são pouco prescritivos, porém, há avanços
significativos para muitas das empresas. Para atividades
de maior risco, requisitos adicionais associados às
melhores práticas levariam a resultados mais eficazes.

8. Melhorar as relações entre indústria e governo, e Em alguns países (por exemplo, EUA), a adoção da ISO
facilitar a obtenção de licenças e autorizações
14001 é parte de esquemas voluntários para a obtenção
de licenças ambientais.

Fonte: Epelbaum (2006)

Reis, Queiroz e Lopes (2012) enumeram os benefícios da implantação de um
SGA como ferramenta para a sustentabilidade da empresa, quanto a:
! Demonstrar aos clientes o comprometimento com a gestão ambiental;
! Manter e/ou melhorar as relações com a comunidade e público em geral;
! Facilitar o acesso a novos investimentos;
! Obter diminuição dos custos de seguro;
! Melhorar a imagem da empresa e aumentar o market share;
!
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! Melhorar o controle de custos;
! Diminuir custos via redução de desperdícios de fatores produtivos;
! Reduzir e/ou eliminar os impactos negativos;
! Cumprir a legislação ambiental aplicável;
! Reduzir o número de auditorias dos clientes.
De modo geral, os benefícios advindos da implementação de SGA com base
na NBR ISO 14001 são reflexos da maturidade com a qual uma organização está
comprometida com sua gestão. Uma estruturação burocrática somente para atender
uma formalidade conduz a um SGA de difícil implementação. O cuidado no
desenvolvimento do SGA com relação ao seu tamanho e consequente adequação
ao porte da empresa pode representar o sucesso na obtenção de resultados.
Cabe ainda ressaltar que as empresas apontam o incremento de custo com
pessoas, treinamentos e com a própria certificação, como fator impeditivo à adoção
do SGA.
Reis, Queiroz e Lopes (2012) destacam que se o empresário encarar os
recursos utilizados na implantação e certificação do SGA como um custo, está
partindo da premissa errada. Os recursos utilizados neste processo devem ser
encarados como investimento, a partir da implantação do SGA surgirão inúmeras
oportunidades para a redução de custos e otimização dos processos de produção.
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4

EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA - PESQUISAS DE CAMPO
Neste capítulo são apresentadas as características de um empreendimento de

infraestrutura de construção civil; os empreendimentos objetos de coleta de dados
primários e os principais aspectos ambientais identificados. São apresentados os
requisitos requeridos pela legislação ambiental para as PMEs, à luz da revisão
bibliográfica e do levantamento na legislação brasileira vigente.
4.1. Caracterização dos empreendimentos
Para Sánchez (2006), o ciclo de vida de um empreendimento compreende a
fase

de

planejamento

e

projeto;

implantação

e

construção;

operação

e

funcionamento e finalmente desativação e fechamento. A Figura 13 representa um
empreendimento hipotético.
Figura 13 – Fases de um empreendimento

Fonte: Autora com base em Sanchez (2012)

Os empreendimentos de infraestrutura são submetidos a processos de
licenciamento ambiental. No entanto, para a definição do tipo de processo de
avaliação de impacto ambiental a que deve ser submetido, é analisado o potencial
de cada projeto em causar impactos ambientais significativos. Assim, o estudo de
avaliação de impacto ambiental pode ser conduzido por meio de um processo
simples, cujo estudo ambiental que o norteará pode ser um Estudo Ambiental
Simplificado (EAS) ou Relatório Ambiental Preliminar (RAP), ou por meio de um
processo completo subsidiado por um Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
(GALLARDO, 2004).
Segundo Sánchez (2008) as fases componentes de um empreendimento e
suas interações com o meio ambiente correspondem a:
(1)

Planejamento / Projeto: Execução de estudos técnicos e econômicos. Pode
incluir atividades de investigação ou levantamento de campo, como serviços
topográficos, cadastramento de moradores e sondagens. As atividades dessa
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fase podem causar alguns impactos físicos e bióticos; os mais importantes,
porém, costumam ser registrados no meio antrópico.
(2)

Implantação / Construção: Todas as atividades necessárias para a
construção de instalações ou de preparação para o início do funcionamento. A
instalação de canteiros de obras, o recrutamento de mão de obra, a
desmobilização do pessoal empregado na construção e a desmontagem do
canteiro são algumas atividades desta fase. Essa fase ainda pode incluir a
realização de testes em projetos industriais antes da partida (início da
operação). Para alguns empreendimentos como rodovias, portos e outros
diversos projetos de infraestrutura, essa etapa pode acarretar os impactos
ambientais mais significantes, inclusive aqueles decorrentes de deslocamento
de populações humanas.

(3)

Operação

/

Funcionamento:

Corresponde

ao

funcionamento

do

empreendimento, sendo usualmente a mais longa.
(4)

Desativação / Fechamento: Preparação para o fechamento das instalações e
cessação definitiva das atividades. Essa fase requer um planejamento
específico com antecedência para que ocorram os menores efeitos adversos e
geração de passivos ambientais.
Sánchez (2006) ainda classifica os instrumentos de planejamento e gestão

para cada fase do empreendimento, conforme apresentado no Quadro 10.
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Quadro 10 – Instrumento de gestão ambiental de empreendimentos x fases do
empreendimento
Fase do empreendimento

Instrumentos de planejamento e gestão

Planejamento e projeto

Avaliação de impacto ambiental
Análise de risco
Investigação e avaliação do passivo ambiental
Análise de ciclo de vida
Monitoramento ambiental
Programas de gestão ambiental
Sistema de gestão ambiental
Auditoria ambiental
Monitoramento ambiental
Programas de gestão ambiental
Sistema de gestão ambiental
Auditoria ambiental
Contabilidade ambiental e provisão financeira
Investigação e avaliação do passivo ambiental
Plano de fechamento ou de desativação + avaliação de impacto
ambiental
Plano de recuperação de áreas degradadas ou plano de remediação de
solos contaminados
Monitoramento ambiental
Auditoria ambiental

Implantação / construção

Operação / funcionamento

Desativação / fechamento

Fonte: Autora adaptado de Sánchez (2006)

Nesta pesquisa foi explorada a fase de implantação e construção do
empreendimento. Conforme Quadro 10 observa-se que há aderência no
desenvolvimento de SGA na fase de implantação e construção do empreendimento.
Os dois empreendimentos objetos de estudo desta pesquisa correspondem a
infraestrutura viária e portuária.
O empreendimento de infraestrutura viária está localizado no interior do estado
de São Paulo, é composto por obras de duplicação de rodovia em terraplenos e
obras de arte especiais (OAE).
Este empreendimento é subdivido em duas categorias, sendo a primeira
relacionada a obras de terraplenagem e pavimentação e a segunda a obras de arte
especiais, conforme Figuras 14 e 15.
Figura 14 – Fases de um empreendimento – infraestrutura viária – pavimentação

Fonte: Autora (2012)
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Figura 15 – Fases de um empreendimento – infraestrutura viária – obras de arte

Fonte: Autora (2012)

O empreendimento de infraestrutura portuária, localiza-se em São Luís no
estado do Maranhão, e compreende a construção de um cais para atividades de
atracação de navios, carga e descarga de insumos.
A infraestrutura portuária é constituída por (1) Porto Organizado que é
construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação, da
movimentação de passageiros ou da movimentação e armazenagem de
mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações
portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária e (2) Área do porto
organizado que compreende as instalações portuárias, quais sejam, ancoradouros,
docas, cais, pontes e piers de atracação e acostagem, terrenos, armazéns,
edificações e vias de circulação interna, bem como pela infraestrutura de proteção e
acesso aquaviário ao porto tais como guias-correntes, quebra-mares, eclusas,
canais, bacias de evolução e áreas de fundeio (BRASIL, 1993).
As fases de execução de um empreendimento de infraestrutura portuária é
apresentado na Figura 16.
Obras portuárias:
Figura 16 – Fases de um empreendimento – infraestrutura portuária

Fonte: Autora (2012)

Comparando as Figuras 14, 15 e 16, verifica-se que as etapas principais dos
empreendimentos são similares, portanto, será utilizada um fluxo único de
construção

para

a

identificação

dos

aspectos

ambientais

de

ambos

empreendimentos. Assim como, para a identificação das atividades que são
realizadas por prestadores de serviços, tanto para as atividades principais da
construção, bem como para as de apoio à obra. Esse fluxo é apresentado na Figura
17.
!
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Figura 17 – Atividades da etapa de construção de um empreendimento

Fonte: Autora (2012)

Durante toda a etapa de construção de um empreendimento, diversos serviços
e materiais são adquiridos, pois dificilmente o construtor de grande porte, executa
todas as atividades previstas em projeto, principalmente aquelas que tem caráter de
apoio.
Os processos principais para a gestão de um empreendimento estão definidos
com base no macro-fluxo apresentado na Figura 18. Também estão definidos os
principais processos de apoio que suportam as atividades principais de construção,
não diretamente ligadas ao produto final da obra, mas imprescindíveis à sua
consecução.
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Figura 18 – Macro-fluxo de processos de um empreendimento de grande porte

Fonte: Autora (2012)

4.2. Levantamento de dados de campo
Neste item são apresentados os dados obtidos nas obras e a lista com a
identificação das atividades usualmente terceirizadas, bem como o instrumento legal
requerido pela legislação ambiental.
4.2.1. Atividades de prestação de serviço / fornecedores de materiais
Para o desenvolvimento da pesquisa a autora que atua em empresa do ramo
da

construção

civil

de

grande

porte,

responsável

pela

implantação

de

empreendimentos de infraestrutura, identificou os dois empreendimentos, objeto de
estudo, que mantiveram durante sua construção a implantação do SGA baseado na
NBR ISO 14001:2004.
Foram realizadas três visitas no empreendimento viário localizado no interior
de São Paulo, sendo que esse empreendimento foi implantado em 18 meses. Para o
empreendimento portuário localizado em São Luís no Maranhão, foram realizadas
seis visitas em um período de 24 meses de execução da obra.
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As visitas periódicas nos empreendimentos escolhidos tinham como objetivo
principal assegurar que os requisitos da NBR ISO 14001 estavam sendo
implantados de forma adequada, bem como, verificar que as empresas
subcontratadas mantinham seus documentos ambientais válidos e gerenciavam os
aspectos ambientais associados às suas atividades.
Com base nas principais atividades identificadas pela Classificação Nacional
de Atividade Econômica (CNAE), são listadas as atividades e a correlação com os
requisitos legais aplicáveis, apresentados no Capítulo 2, e que são considerados
pré-requisitos para prestação de serviços, bem como para enquadramento legal.
O Quadro 11 apresenta a lista dos principais serviços que são terceirizados,
materiais e instrumento legal, que no caso em estudo se enquadraram como PMEs.
O Quadro 12 cita as demais atividades associadas aos requisitos legais de
fornecimento nos empreendimentos, no entanto, não enquadrados nas PMEs.
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Quadro 11 – Serviços / materiais x instrumento legal requerido pela legislação ambiental fornecidos por PMEs
Seção do
CNAE
Subclasse

PRINCIPAIS SERVIÇOS / FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

INSTRUMENTO LEGAL REQUERIDO

C
23

Fornecimento de pré-moldados de concreto
(aduela, bloco, tubos, guias, etc.)

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual do fabricante.

C
16

Serraria e beneficiamento de madeira
(compensados, painéis, pallets, etc.)

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual;
• Cadastro Técnico Federal do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente).

C
16

Madeiras nativas

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual;
• Documento de Origem Florestal (DOF);
• Cadastro Técnico Federal do IBAMA

G
46

Água Mineral (Garrafões)

• Licenças de Envase e Transporte;
• Laudo de potabilidade de água, referente ao lote entregue.

E
36

Água Potável
(Caminhão Pipa)

• Cadastro na Vigilância Sanitária (ANVISA);
• O Caminhão deverá possuir certificado de vistoria da Vigilância Sanitária;
• Os comprovantes de desinfecção dos tanques que os caminhões-pipa passam em caso de
mudanças de origem da água e a cada seis meses;
• Laudo de potabilidade de água.
• Outorga de captação de água (se aplicável).

C
23

Elementos de origem Cerâmica
(Tijolo, peças p/enchimento de laje, tubos,
revestimentos, telhas, entre outros)

Caso o fornecedor seja a empresa fabricante:
• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual;
• Se executor de extração de matéria prima - Registro DNPM (Departamento Nacional de
Produção Mineral.).

I
56

Alimentação (fornecimento)

• Cadastro na Vigilância Sanitária do fornecedor (ANVISA);
• Cadastro na Vigilância Sanitária (Alvará) para o veículo transportador dos alimentos (quando
comida transportada);
• Manual de Boas Práticas (refeitório).

M
71

Análises laboratoriais (Análise de potabilidade de
água, solo, efluente)

• Certificado de Acreditação na ABNT NBR ISO/IEC 17.025 e Escopo da Acreditação /
INMETRO
Para análise de Potabilidade de água:
• Cadastro na Vigilância Sanitária do fornecedor (ANVISA);

Fonte: Autora (2012)

(continua)
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Quadro 11 – Serviços / materiais x instrumento legal requerido pela legislação ambiental fornecidos por PMEs
Seção do
CNAE
Subclasse

PRINCIPAIS SERVIÇOS / FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

Q
86

Clínicas e Laboratórios de Exames
Complementares de Saúde
(Raio X, Audiometria, Hemograma, Espirometria,
Acuidade Visual, etc.)

• Cadastro na Vigilância Sanitária (ANVISA);
• Inscrição da clínica no CRM.
Para Exames de Raio-X:
• Plano de radioproteção;
Para Exames de Audiometria:
• Comprovante de que os serviços de audiometrias são realizados exclusivamente por
fonoaudiólogos.

A
01

Controle de pragas e vetores - Agrotóxicos
(desinsetização e desratização, jardinagem)

• Cadastro Técnico Federal do IBAMA;
• Cadastro na Secretaria de Agricultura e Abastecimento ou órgão da vigilância sanitária;
• Fornecimento de Procedimento de Gerenciamento de Resíduos;
Com utilização de Agrotóxicos:
• Licença Prévia ambiental do Órgão Estadual de unidades de recebimento de embalagens
vazias de agrotóxicos;
• Registro no CREA ;
• Cópia do Receituário Agronômico.

A
01

Corte, poda, supressão de árvores, plantio de
vegetação
(grama, mudas, hidrossemeadura e outros),
Jardinagem
(Manutenção com ajardinamento e ajudantes).

• Autorização do órgão ambiental para execução dos desmates.
Para supressão de árvores possuir:
• Certificado de Capacitação do operador para uso de motosserra, segundo NR-12;
• Licença de uso da motosserra do IBAMA.

S
96

Higienização de uniformes / Equipamentos de
Proteção Individual

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual;
• Certificado de Higienização.

E
38

Limpeza de caixa de gordura, Caixa Separadora
de Água e Óleo (CSAO) e Fossa Séptica

• Cadastro Técnico Federal do IBAMA
• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual para a transportadora e destino
final dos resíduos - OBS: Para o Estado de São Paulo será aceito o Certificado de Dispensa de
Licença para o transportador;
• Comprovante de destinação final do resíduo emitido pelo Receptor.
• Cadastro no IBAMA do Receptor do Resíduo.
Limpeza de CSAO:
• Cadastro na ANP (Agência Nacional de Petróleo);
• Curso específico de transporte de cargas perigosas MOPP (Movimentação de Produtos
Perigosos)

Fonte: Autora (2012)
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Quadro 11 – Serviços / materiais x instrumento legal requerido pela legislação ambiental fornecidos por PMEs
Seção do
CNAE
Subclasse

PRINCIPAIS SERVIÇOS / FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

E
38

Locação de banheiros químicos
(locação + limpeza)

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual do local de destino final dos
resíduos;
• Cadastro na Prefeitura;
• Comprovante de destinação final do resíduo.

S
95

Manutenção em sistemas de ar condicionado
(acima de 60000 BTU)

• Cadastro Técnico Federal do IBAMA;
• PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle);
Quando houver manuseio de CFC:
• Cópia do procedimento de recolhimento e acondicionamento da substância.
• Cópia do comprovante de destinação da substância (centros de incineração ou unidades de
reciclagem licenciados).

E
38

Transporte de resíduos perigosos
(pilhas, baterias, contaminados)
(transporte + destinação)

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual do transporte e destino final
dos resíduos.
OBS: Para o Estado de São Paulo será aceito o Certificado de Dispensa de Licença para o
transportador;
Condutor:
• Curso específico de transporte de cargas perigosas MOPP (Movimentação de Produtos
Perigosos) para o condutor.
• Envelope de emergência.
Quando o material for para descarte retornar com:
• Certificado de destinação final do resíduo.

E
38

Transporte de resíduos não perigosos
(Transporte + Destinação)

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual;
• Programa interno de manutenção da frota incluindo monitoramento de fumaça preta;
• Certificado de destinação final do resíduo.

Fonte: Autora (2012)

!

INSTRUMENTO LEGAL REQUERIDO

(conclusão)
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Quadro 12 – Serviços / materiais x instrumento legal requerido pela legislação ambiental
Seção do CNAE
Subclasse
F
42

PRINCIPAIS SERVIÇOS / FORNECIMENTO
DE MATERIAIS

INSTRUMENTO LEGAL REQUERIDO

C
23

Fornecimento de Asfaltos e Derivados de
Petróleo
(CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a
Quente, ADP - Asfalto Diluído de Petróleo,
Emulsão Asfáltica, Imprimaduras ligantes/
Impermeabilizantes, Binders, Combustível,
Óleo Lubrificante, Graxa, etc.)
Fornecimento de Concreto, Graute e
Argamassas usinados

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual do fabricante;
• Cadastro Técnico Federal do IBAMA;
• Cadastro na ANP quando aplicável;
• FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual;
• Cadastro Técnico Federal do IBAMA.

C
23

Fornecimento de Produtos Minerais
(areia, brita, saibro, outros em geral)

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual do extrator;
• Cadastro Técnico Federal do IBAMA.

C
20

Enlatados
(tintas, texturas, vernizes, massas, solventes,
etc.)

Caso o fornecedor seja a empresa fabricante:
• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual;
Fornecedor e comerciante:
• Cadastro Técnico Federal do IBAMA

C
23
G
46

Ensacados
(cimento, cal, gesso, rejunte, argamassa
ensacada, argamassa colante, textura
ensacada, aditivos, etc.)
Gases:
• Acetileno;
• Argônio;
• Oxigênio;
• Dióxido de carbono;
• GLP (Gás Liquefeito de Petróleo);
• GNC (Gás Natural Comprimido).

Fonte: Autora (2012)

!

Para o fabricante de cimento e cal:
• Cadastro Técnico Federal do IBAMA
• Se executor de extração de matéria prima - Registro DNPM.
• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual;
Para GLP:
• Cadastro ANP.

(continua)
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Quadro 12 – Serviços / materiais x instrumento legal requerido pela legislação ambiental
Seção do CNAE
Subclasse
E
38

PRINCIPAIS SERVIÇOS / FORNECIMENTO
DE MATERIAIS
Coletora/refinadora de óleo lubrificante

INSTRUMENTO LEGAL REQUERIDO

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual;
• Cadastro Técnico Federal do IBAMA
• Cadastro ANP
• Autorização/Certificado de Movimentação de resíduo de interesse ambiental.
Possuir para o Transporte:
• Envelope de emergência;
• FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos);
• Certificado de Coleta de Óleo Usado.
Condutor:
• Curso específico de transporte de cargas perigosas MOPP.

F
43

Locação de Equipamentos Marítimos
Com ou Sem Tripulação
(Draga, Balsa, Rebocador)

• Licença de operação (ambiental) emitida pelo Órgão Estadual;
• Programa interno de autofiscalização da correta manutenção.
Documentos da Frota:
• Plano e Evidências de Manutenção preventiva da Frota;
• Certificado de Registro e Licenciamento do equipamento.
• Cópia do comprovante do seguro obrigatório do equipamento

F
43

Locação de equipamentos de obra (com e
sem operadores)
Ex: Escavadeiras, Caminhões e outros.
Para guindastes e similares, verificar item
OPERAÇÃO COM GUINDASTE

• Programa interno de manutenção da frota incluindo monitoramento de fumaça preta para
veículos e equipamentos movidos à diesel.

F
43

Operação com guindastes e similares (com
ou sem operadores)
(Exemplo: Empilhadeira, Grua, Munck e
Execução de içamento e transporte de
estrutura pré-moldadas acima de 10
toneladas)

• Programa interno de manutenção da frota incluindo monitoramento de fumaça preta.
• Evidências de Manutenção preventiva da Frota
• Autorização Especial de Trânsito para transporte de carga indivisível.

Fonte: Autora (2012)

(continuação)
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Quadro 12 – Serviços / materiais x instrumento legal requerido pela legislação ambiental
Seção do CNAE
Subclasse

PRINCIPAIS SERVIÇOS / FORNECIMENTO
DE MATERIAIS

H
49

Transporte de Produtos químicos e
acondicionados em embalagens de até
400kg ou 450L.

• CERCAP (Certificado de Registro de transportador de Cargas Perigosas);
• Certificado da empresa pelo INMETRO.
Possuir para o Transporte:
• Envelope de emergência;
• FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos)
Condutor:
• Curso específico de transporte de cargas perigosas MOPP.

H
49

Transporte de produtos inflamáveis
(comboio) / perigosos

• Certificado do veículo para Transporte de produtos Perigosos a Granel – INMETRO;
• Cadastro ANP;
• Programa interno de manutenção da frota incluindo monitoramento de fumaça preta.
Possuir para o Transporte:
• FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos);
• Envelope de Segurança;
• Sinalização de Segurança.
Condutor:
• Curso de direção defensiva;
• Curso específico de transporte de cargas perigosas MOPP.

Fonte: Autora (2012)

!

INSTRUMENTO LEGAL REQUERIDO

(conclusão)
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Observa-se que praticamente toda a estrutura da classificação de atividades
está presente em um empreendimento de infraestrutura, pois existem atividades
consideradas diretas, ou seja, aquelas que fazem parte do produto final (obra), tais
como: fornecimento de materiais de origem mineral e fornecimento de concreto.
Existem ainda as atividades consideradas indiretas, ou seja, aquelas de apoio e
suporte, tais como: fornecimento de alimentação, gestão de resíduos, entre outros. A
estrutura completa das atividades identificadas pela Classificação Nacional de
Atividade Econômica está apresentada no Anexo.
4.2.2. Dificuldades das subcontratadas com relação à regulação ambiental
Com base no acompanhamento da prestação de serviços de subcontratados
e fornecedores de materiais, são apresentadas as principais dificuldades
vivenciadas pela empresa responsável pela construção dos dois empreendimentos
objetos deste estudo, quanto à manutenção da documentação ambiental legal de
seus fornecedores. O Quadro 13, referente ao empreendimento viário, sintetiza
essas dificuldades.
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Quadro 13 – Dificuldades apresentadas pelas empresas subcontratadas do empreendimento viário
SERVIÇOS / MATERIAIS
Item

Documentação requerida
Licença de operação

1

Cadastro Ibama
Comprovação da destinação efluente
sanitário

Tipo de Serviço /
Material
Banheiros
químicos - fosse
séptica

Principais dificuldades do fornecedor em relação aos requisitos legais ambientais.
Os comprovantes de destinação emitidos pela empresa não conferem com os manifestos
emitidos pela Agência de Tratamento de Esgotos, o que não garante a destinação completa
do efluente.

Licença motosserra
2

Corte de árvores

Desconhecimento da necessidade do cadastro da motosserra e do proprietário. A taxa é
recolhida somente no cadastro das motosserras, faltando a comprovação do operador.

Cadastro Ibama

Destinação do
efluente oleoso

Fornecedor de atuação nacional. Nenhuma dificuldade em obter as licenças.

Cadastro Ibama

Ar condicionado

Licença motosserra / operador
Cadastro Ibama

3
4

Licença de operação

Desconhecimento da necessidade de se regularizar perante o Ibama.

Licença de operação
5

Certificado de movimentação de resíduos
de interesse ambiental

6

Licença de operação

7

Licença de operação
Cadastro Ibama

Resíduos
Resíduos de
saúde
Resíduos classe I

8

Licença de operação

Resíduos de
saúde

9

Certificado de dispensa de licença

Dedetização

Fonte: Autora (2012)

Nenhuma dificuldade.

Empresa pequena sem conhecimento da necessidade de manter atualizadas as Fichas de
Informações de Segurança de Produto Químico. Sem comprovação da destinação dos
resíduos e embalagens de agrotóxicos.

(continua)
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Quadro 13 – Dificuldades apresentadas pelas empresas subcontratadas do empreendimento viário
SERVIÇOS / MATERIAIS
Item

Documentação requerida

Tipo de Serviço /
Material
Resíduos de
demolição

10

Licença de operação

11

Licença de operação

Resíduos

12

Licença de operação

Resíduos

13

Licença de operação

Resíduos

14

Licença de operação

Recauchutadora
de pneus

15
16
17

Licença de operação
Cadastro Ibama
Cadastro Ibama
Cadastro Ibama

Principais dificuldades do fornecedor em relação aos requisitos legais ambientais.

Nenhuma dificuldade.

Nenhuma dificuldade.

Aço
Aço / arames
Aço / arames

DNPM somente das 3 principais fornecedoras de aço do pais. Nenhuma dificuldade.

Licença prévia e de instalação 18

Licença de operação
Autorização DNPM

Agregado

Cadastro Ibama
Licença de operação
Licença de operação
Cadastro Ibama
Autorização DNPM
19

Licença de operação
Autorização DNPM

Agregado

Processo dificultoso para todos os fornecedores de agregados. Todos apresentaram
processos incompletos, desde a licença até o registro do DNPM. A maior parte apresenta
processos em andamento há tempo.
Os processos do DNPM incompletos, houveram casos onde o DNPM emitiu licenças com
validade até 2028 e outras sem emissão, apenas apresentando o processo publicado no
diário oficial.

Cadastro Ibama
Licença de operação
Cadastro Ibama
Autorização DNPM

Fonte: Autora (2012)

!
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Quadro 13 – Dificuldades apresentadas pelas empresas subcontratadas do empreendimento viário
SERVIÇOS / MATERIAIS
Item
20

Documentação requerida

Tipo de Serviço /
Material

Principais dificuldades do fornecedor em relação aos requisitos legais ambientais.

Cadastro Ibama
Licença de operação
Autorização DNPM

Agregado

Autorização DNPM
Cadastro Ibama
Licença prévia e de instalação
Licença de operação
21

Cadastro Ibama

Asfalto

Empresas de fornecimento em nível Nacional. Nenhuma dificuldade.

Licença de operação
Cadastro Ibama
Licença de operação
22

Licença de operação
Cadastro Ibama

Asfalto

Cadastro Ibama

Asfalto transporte

Cadastro Ibama

Asfalto transporte

Nenhuma dificuldade.

23

24
25

26

Licença de operação
Cadastro Ibama
Cadastro Ibama
Licença de operação
Cadastro Ibama
Licença de operação

CBUQ

Dificuldade para o fornecimento, pois não possui cadastro no Ibama.

Cimento

Nenhuma dificuldade.

Concreto

As empresas informam que não possuem o cadastro no Ibama pois terão que pagar as
taxas referentes as atividades potencialmente poluidoras.

Cadastro Ibama

Fonte: Autora (2012)

!
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Quadro 13 – Dificuldades apresentadas pelas empresas subcontratadas do empreendimento viário
SERVIÇOS / MATERIAIS
Item
27

Documentação requerida

Tipo de Serviço /
Material

Licença de operação
Cadastro Ibama
Licença de operação

Principais dificuldades do fornecedor em relação aos requisitos legais ambientais.
As empresas informam que não possuem o cadastro no Ibama pois terão que pagar as
taxas referentes as atividades potencialmente poluidoras.

Concreto

Cadastro Ibama
28

Cadastro ANP
Cadastro Ibama

Combustível

Licença de operação
Cadastro ANP
29

Cadastro Ibama

Combustível

Licença de operação

As empresas informam que não possuem o cadastro no Ibama pois terão que pagar as
taxas referentes as atividades potencialmente poluidoras.

Cadastro ANP
30

Cadastro Ibama

Combustível

Licença de operação
31

Cadastro ANP

32
33

Cadastro ANP
Cadastro ANP
Licença de operação
Cadastro Ibama
Cadastro Ibama
Cadastro Ibama
Cadastro Ibama
Cadastro Ibama
Cadastro Ibama

34
35
36
37
38
39
40

Licença de operação
Licença de operação

Fonte: Autora (2012)
!

Combustível

As empresas informam que não possuem o cadastro no Ibama pois terão que pagar as
taxas referentes as atividades potencialmente poluidoras.

GLP
GLP

Nenhuma dificuldade.

Lubrificantes

Fornecedor de atuação nacional. Nenhuma dificuldade em obter as licenças.

Madeira
Madeira
Madeira
Madeira

Nenhuma dificuldade. Todos cadastrados no Ibama, e emissão do DOF de forma adequada,
pois a fiscalização é exigente.

Madeira
Tubos de
concreto

Nenhuma dificuldade

(continuação)
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Quadro 13 – Dificuldades apresentadas pelas empresas subcontratadas do empreendimento viário
SERVIÇOS / MATERIAIS
Item

41
42
43

Documentação requerida
Cadastro Ibama
Licença de operação
Cadastro Ibama
Licença de operação
Licença de operação
Cadastro Ibama

Fonte: Autora (2012)

!

Tipo de Serviço /
Material

Principais dificuldades do fornecedor em relação aos requisitos legais ambientais.

Tubos de
concreto
Tubos de
concreto
Gás industrial

Fornecedor nacional. Nenhuma dificuldade.

(conclusão)
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O gráfico apresentado na Figura 19 confeccionado a partir do levantamento
proveniente do empreendimento viário apresentado no Quadro 13, contrasta a
quantidade de prestadores de serviços/materiais com dificuldades no cumprimento
das exigências ambientais, em que aproximadamente 33% apresentam dificuldades
para manter minimamente os documentos requeridos por lei atualizados.
Figura 19 – Documentação ambiental x prestadores de serviço / material – Empreendimento
Viário

Fonte: Autora (2012)

O Quadro 14, referente ao empreendimento de infraestrutura portuária
localizado na cidade de São Luís no Maranhão, apresenta o detalhamento dos tipos
de fornecimento e prestadores de serviços, destacando a documentação ambiental
legal requerida e as dificuldades vivenciadas com esses fornecedores.
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Quadro 14 – Dificuldades apresentadas pelas empresas subcontratadas do empreendimento portuário
SERVIÇOS / MATERIAIS
Item

Documentação requerida

Tipo de Serviço/Material

Principais dificuldades do fornecedor em relação aos requisitos legais ambientais.

Fornecimento de refeição

Dificuldade para obtenção junto ao órgão regulador da Vigilância Sanitária.

Limpeza e esgotamento
de fossas sépticas
(efluente sanitário)

Nenhuma dificuldade.

Alvará sanitário - secretaria
municipal de saúde - refeição
1

2

3

4

Alvará sanitário - secretaria
municipal de saúde (transporte
refeição)
Licença de operação
Cadastro técnico federal - Ibama
Licença de operação
Cadastro técnico federal - Ibama
Licença de operação
Cadastro técnico federal - Ibama

5

Licença de operação

6

Autorização de uso da água –
outorga

7

Cadastro técnico federal - Ibama

8

9

Comércio de resíduos e
sucata metálica
(destinação)
Comércio de resíduos e
sucata metálica
(destinação)
Transporte de cargas
perigosas
Utilização de água
subterrânea
Obras civis /
indústrias diversas

Dificuldade para o fornecimento, pois não possui cadastro no IBAMA.

Fornecimento cancelado, pois o fornecedor não renovou o licenciamento.
Dificuldade em obter parecer do órgão ambiental sobre andamento do processo.
Dificuldade em obter parecer do órgão ambiental.
Nenhuma dificuldade.

Cadastro técnico federal - Ibama

Armazenamento e
distribuição de derivados
de petróleo

Dificuldade em obter parecer do órgão ambiental.

Licença de operação
Cadastro técnico federal - Ibama
Autorização ANP - coleta

Destinação do efluente
oleoso

Fornecedor de atuação nacional. Nenhuma dificuldade em obter as licenças.

Coleta, transporte, trat. E
destinação final de
resíduos classe I

Nenhuma dificuldade.

Licença de operação

Autorização ANP - rerrefino
Licença de operação
10

Licença de operação
Cadastro técnico federal - Ibama

Fonte: Autora (2012)

(continua)
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Quadro 14 – Dificuldades apresentadas pelas empresas subcontratadas do empreendimento portuário
SERVIÇOS / MATERIAIS
Item

Documentação requerida

Tipo de Serviço/Material

Principais dificuldades do fornecedor em relação aos requisitos legais ambientais.

Laboratório de análises
(água / efluentes)

Dificuldade em obter retorno do prestador de serviço sobre o processo de renovação da
LO.

Imunização e controle de
pragas urbanas

Fornecedor de atuação nacional. Nenhuma dificuldade em obter as licenças.

Transporte rodoviário de
cargas

Nenhuma dificuldade.

Agregado

Dificuldade na obtenção do cadastro técnico Federal - IBAMA

Agregado

Dificuldade em obter parecer do fornecedor sobre o andamento do processo no DNPM.

Licença de operação
Licença de operação
11

Alvará sanitário - secretaria de
estado da saúde
Cadastro técnico federal - Ibama
Licença de operação

12

13

Cadastro técnico federal - Ibama
Certificado de registro na ANTT
Licença de operação

14

Cadastro técnico federal – Ibama
Registro de licença – DNPM
Licença de operação

15

Cadastro técnico federal - Ibama
Registro/processo – DNPM
Licença de operação

16

Agregado
Cadastro técnico federal - Ibama
Nenhuma dificuldade.
Licença de operação

17

Madeira
Cadastro técnico federal - Ibama

Fonte: Autora (2012)

!
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Quadro 14 – Dificuldades apresentadas pelas empresas subcontratadas do empreendimento portuário
SERVIÇOS / MATERIAIS
Item

Documentação requerida

Tipo de Serviço/Material

Principais dificuldades do fornecedor em relação aos requisitos legais ambientais.

Madeira

Fornecedor não entregou Licença de Operação, alega que não tem necessidade.

Madeira

Dificuldade e demora do órgão ambiental em emitir a LO renovada.

Fabricação,
comercialização e
armazenamento de óleos
lubrificantes

Sem dificuldade para obtenção dos documentos

Cimento

Demora do órgão ambiental em emitir a LO renovada.

Cadastro técnico federal - Ibama
18
Licença de operação
19

Licença de operação
Cadastro técnico federal - Ibama
Licença de operação

20

Cadastro técnico federal - Ibama
Autorização ANP
Licença de operação

21
Cadastro técnico federal - Ibama
Licença de operação
22
23

Cadastro técnico federal - Ibama
Licença de operação

Fabricação de aditivos
para construção
Fabricação de tintas,
vernizes

Sem dificuldade para obtenção dos documentos

Licença de operação
24

Aço
Cadastro técnico federal - Ibama
Licença de operação

25
Cadastro técnico federal - Ibama

Indústria e comércio de
oxigênio e dióxido de
carbono

26

Licença de operação

Gás GLP

27

Licença de operação

Higienização de EPIs

Dificuldade em obter retorno do fornecedor sobre regularização do CTF.

Sem dificuldade para obtenção dos documentos

Fonte: Autora (2012)

(conclusão)
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O gráfico apresentado na Figura 20 confeccionado a partir do levantamento
proveniente do empreendimento portuário apresentado no Quadro 14, contrasta a
quantidade de prestadores de serviços/materiais com dificuldades no cumprimento
das exigências ambientais, em que aproximadamente 48% apresentam dificuldades
para manter minimamente os documentos requeridos por lei atualizados.
Figura 20 – Documentação ambiental x prestadores de serviço / material

Fonte: Autora (2012)

Em análise comparativa observa-se que a dificuldade para adequação da
documentação ambiental por parte dos prestadores de serviços e fornecedores é
maior no empreendimento portuário (48%) do que no empreendimento viário (33%).
Observa-se ainda que em São Luís os fornecedores alegaram dificuldade com o
próprio órgão regulador e emissor das licenças de operação, o que pode refletir em
despreparo na gestão pública ou do órgão ambiental licenciador local, se comparado
à cidade paulista. Considera-se também que atividades em portos tem exigências
legais específicas, portanto, um fator de dificuldade adicional.
A Tabela 9 apresenta os dados comparativos das dificuldades vivenciadas
pelos fornecedores.
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Tabela 9 – Resumo de quantidade de empresas subcontratadas com dificuldades de
documentação
Empreendimento

Número de

Número de

Percentual de

empresas

empresas com

empresas com

subcontratadas

dificuldades

dificuldades

Viário

43

14

33 %

Portuário

27

13

48 %

Fonte: Autora (2012)

Ainda com base nesses dados, há uma resistência por parte dos fornecedores
em se ajustarem à regulação do Ibama, pois não querem pagar a taxa referente ao
Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras exigida por este
Órgão licenciador.
De modo geral, os prestadores de serviços de coleta e destinação de resíduos
estão adequados quanto à documentação legal requerida em ambos os
empreendimentos. Assim como os fornecedores de materiais como aço e cimento,
que normalmente são empresas de maior porte.
4.2.3. Os aspectos ambientais na relação cliente x fornecedor
Seiffert (2011) destaca que há um necessidade das empresas de menor porte
atenderem às exigências de clientes para estarem habilitadas na prestação de
serviço para empresas de grande porte, cujos requisitos de contratação podem
incluir a adoção de SGA.
A adequação das PMEs com relação aos requisitos ambientais podem
proporcionar melhorias na relação cliente-fornecedor, quando da prestação de
serviços para empresas de maior porte, permitindo sua qualificação como prestador.
Quando a relação da PME ocorre com a empresa de grande porte, o requisito
documental estabelecido na legislação (licença de operação, certificado, alvará,
entre outros) assume relevância, pois se considera que essas empresas têm maior
controle sobre os aspectos ambientais a serem gerenciados no empreendimento.
Essa situação é facilmente entendida quando se observa a relação da Petróleo
Brasileiro (Petrobras) com seus fornecedores, que exige requisitos ambientais para
qualificar seus prestadores de serviços. A Petrobras verifica o grau de
!
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implementação do sistema de gestão nas questões de Segurança, Meio Ambiente e
Saúde, segundo as Normas ISO 14001 e OHSAS 18001. Com base nesses critérios
uma empresa pode ou não ser classificada como prestador de serviço para a estatal
(PETROBRAS, 2012).
Quando a prestação de serviço ocorre em uma relação de menor porte, ou
seja, não está associada à um grande empreendimento, os aspectos ambientais
devem ser gerenciados por este pequeno ou médio prestador, pois não há a figura
da empresa de grande porte que impulsiona o gerenciamento dos aspectos
ambientais. Portanto, nesse caso a adoção do SGA pode contribuir para que esses
aspectos ambientais sejam gerenciados adequadamente.
Para tanto, independente do contexto de sua prestação de serviço, a
implantação de um SGA para PMEs tende a promover melhoria no gerenciamento
dos aspectos ambientais das diversas atividades.
4.2.4. Aspectos ambientais associados às atividades de construção
Para cada uma das principais etapas de obras de infraestrutura consolidadas
na Figura 17, são apresentados os aspectos ambientais associados, bem como os
impactos decorrentes. Os aspectos ambientais estão classificados por grupos,
conforme Quadro 15.
Quadro 15 – Classificação dos grupos de aspectos ambientais

Grupo

Categoria do aspecto ambiental

1

Efluentes líquidos

2

Emissões atmosféricas

3

Resíduos sólidos

4

Recursos naturais

5

Ruídos e vibrações

6

Flora e fauna

7

Emergências *

Fonte: Autora (2012), adaptado de Seiffert (2008)
* Nota: As emergências ambientais estão categorizadas como um grupo somente
para que esses aspectos recebam classificação direta como significativos no SGA.
!
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A significância dos impactos ambientais não foi atribuída, uma vez que para
tanto devem ser estabelecidos critérios objetivos para a avaliação dos impactos, os
quais não se inserem no escopo desse estudo.
Para as atividades de terraplenagem e drenagem são identificados os
aspectos ambientais apresentados no Quadro 16.
Quadro 16 – Aspectos ambientais – Terraplenagem / Drenagem
CATEGORIA
Efluentes Líquidos
Emissões
Atmosféricas

ASPECTO
Efluentes oleosos

Alteração da qualidade das águas

Fluxo de produtos químicos

Alteração do lençol freático

Emissão de fumaça preta

Alteração da qualidade do ar

Emissões de odores

Incômodos a comunidade
Alteração da qualidade do solo
(contaminação)
Contaminação do solo e de água

Borrachas/Goma
Equipamentos inativos
Solo proveniente de escavação e
movimentação de solo
Óleos lubrificantes
Resíduos Sólidos

!

Alteração da qualidade do solo/água
Ocupação do aterro

Pneus

Alteração da qualidade do solo/água

Resíduo de mato / grama

Alteração da qualidade do solo

Resíduos de construção / concreto

Alteração da qualidade do solo,
ocupação do aterro

Resíduos oleosos (caixa de gordura/
caixa separadora de água e óleo)

Ocupação do aterro

Consumo de combustível

Esgotamento / redução de recursos
naturais

Consumo de recursos minerais

Esgotamento / redução da
disponibilidade de recursos naturais

Poda / Corte de árvores

Danos a Flora/ Risco de Erosão,
Deslizamento e Assoreamento

Desmatamento da flora original

Danos ao ecossistema/ Risco de Erosão,
Deslizamento e Assoreamento

Retificação de cursos d’água

Esgotamento / redução da
disponibilidade de recursos naturais

Rebaixamento de lençol freático

Esgotamento / redução da
disponibilidade de recursos naturais

Derramamento / Vazamento de
Produto Químico

Alteração da qualidade do solo/água

Flora / Fauna

Fonte: Autora (2012)

Assoreamento, erosão

Pilhas e Baterias

Recursos Naturais

Emergências

CONSEQUÊNCIAS (impacto)
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Para as atividades de fundação são identificados os aspectos ambientais
apresentados no Quadro 17.
Quadro 17 – Aspectos ambientais – Fundação
ASPECTO
Efluentes Líquidos
Emissões
Atmosféricas

Fluxo de produtos químicos

Alteração do lençol freático

Emissão de fumaça preta

Alteração da qualidade do ar

Solo proveniente de escavação e
movimentação de solo
Óleos lubrificantes

Resíduos Sólidos

Emergências

Fonte: Autora (2012)

!

Alteração da qualidade do solo/água
Alteração da qualidade do solo, ocupação
do aterro

Resíduos de eletrodos (soldagem)

Contaminação do solo

Sucatas de metais
Material Impregnado com Produto
Químico
Resíduos Não Recicláveis

Alteração da qualidade do solo

Consumo de combustível

Ruídos e Vibrações

Assoreamento, erosão

Resíduos de construção / concreto

Consumo de água

Recursos Naturais

CONSEQUÊNCIAS (impacto)

Contaminação do Solo
Ocupação do aterro
Esgotamento / redução de recursos
naturais
Esgotamento / redução de recursos
naturais

Consumo de recursos minerais

Esgotamento / redução da disponibilidade
de recursos naturais

Retificação de cursos d’água

Esgotamento / redução da disponibilidade
de recursos naturais

Rebaixamento de lençol freático

Esgotamento / redução da disponibilidade
de recursos naturais

Ruído

Incômodos a comunidade

Vibrações (Máquinas/Equipamentos)
Derramamento / Vazamento de
Produto Químico

Incômodos a comunidade
Alteração da qualidade do solo/água
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Para as atividades de fabricação de peças pré-moldadas em concreto são
identificados os aspectos ambientais apresentados no Quadro 18.
Quadro 18 – Aspectos ambientais – Fabricação de pré-moldados de concreto
CATEGORIA

ASPECTO

Efluentes Líquidos

Armazenamento de água potável em
caixas, reservatórios, bebedouros

Alteração da potabilidade da água

Emissão de fumaça preta

Alteração da qualidade do ar

Emissões de material particulado

Alteração da qualidade do ar

Madeira / Serragem

Esgotamento / redução da disponibilidade
de recursos naturais

Papel / Papelão

Esgotamento/ redução da disponibilidade
de recursos naturais

Resíduos de construção / concreto

Alteração da qualidade do solo, ocupação
do aterro

Sucatas de metais

Alteração da qualidade do solo

Embalagens de Produtos Químicos
(Tambor/ Lata/ Bombona Plástica)

Contaminação do solo/ água

Emissões
Atmosféricas

Resíduos Sólidos

Consumo de água
Consumo de combustível
Recursos Naturais

Ruídos e Vibrações

Fonte: Autora (2012)
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Consumo de madeira

CONSEQUÊNCIAS (impacto)

Esgotamento / redução de recursos
naturais
Esgotamento / redução de recursos
naturais
Contribuição para o desmatamento

Consumo de recursos minerais

Esgotamento / redução da disponibilidade
de recursos naturais

Consumo de energia elétrica

Esgotamento / redução de recursos
naturais

Ruído

Incômodos a comunidade
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Para as atividades de execução da estrutura de concreto moldada in loco são
identificados os aspectos ambientais apresentados no Quadro 19.
Quadro 19 – Aspectos ambientais – Estrutura de concreto moldada in loco
CATEGORIA

Efluentes Líquidos

Emissões Atmosféricas

Resíduos Sólidos

ASPECTO
Armazenamento de água potável em
caixas, reservatórios, bebedouros

Alteração da potabilidade da água

Efluente Industrial

Alteração da qualidade das águas

Fluxo de produtos químicos

Alteração do lençol freático

Emissão de fumaça preta

Alteração da qualidade do ar

Emissões de material particulado

Alteração da qualidade do ar

Madeira / Serragem

Esgotamento / redução da disponibilidade
de recursos naturais

Resíduos de construção / concreto

Alteração da qualidade do solo, ocupação
do aterro

Sucatas de metais

Alteração da qualidade do solo

Tambores de aço

Alteração da qualidade do solo/água

Embalagens de Produtos Químicos
(Tambor/ Lata/ Bombona Plástica)

Contaminação do solo/ água

Consumo de água
Consumo de madeira
Recursos Naturais

Consumo de recursos minerais
Consumo de energia elétrica

Ruídos e Vibrações

Fonte: Autora (2012)
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CONSEQUÊNCIAS (impacto)

Ruído

Esgotamento / redução de recursos
naturais
Contribuição para o desmatamento
Esgotamento / redução da disponibilidade
de recursos naturais
Esgotamento / redução de recursos
naturais
Incômodos a comunidade
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Para as atividades de pavimentação são identificados os aspectos ambientais
apresentados no Quadro 20.
Quadro 20 – Aspectos ambientais – Pavimentação
CATEGORIA

Efluentes Líquidos

Emissões Atmosféricas

Resíduos Sólidos

ASPECTO
Armazenamento de água potável em
caixas, reservatórios, bebedouros

Alteração da potabilidade da água

Efluentes oleosos

Alteração da qualidade das águas

Fluxo de produtos químicos

Alteração do lençol freático

Emissão de fumaça preta

Alteração da qualidade do ar

Emissões de gases em geral /
vapores

Alteração da qualidade do ar/ Degradação
da camada de ozônio

Emissões de material particulado

Alteração da qualidade do ar

Emissões de odores

Incômodos a comunidade

Óleos lubrificantes

Alteração da qualidade do solo/água

Consumo de água
Consumo de combustível
Recursos Naturais
Consumo de recursos minerais

Fonte: Autora (2012)
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Esgotamento / redução da disponibilidade
de recursos naturais

Ruído
Vibrações (Máquinas/Equipamentos)

Incômodos a comunidade

Poda / Corte de árvores

Danos a Flora/ Risco de Erosão,
Deslizamento e Assoreamento

Desmatamento da flora original

Danos ao ecossistema/ Risco de Erosão,
Deslizamento e Assoreamento

Flora / Fauna

Emergências

Esgotamento / redução de recursos
naturais
Esgotamento / redução de recursos
naturais

Esgotamento / redução de recursos
naturais
Incômodos a comunidade

Consumo de energia elétrica
Ruídos e Vibrações

CONSEQUÊNCIAS (impacto)

Derramamento / Vazamento de
Produto Químico
Transbordamentos

Alteração da qualidade do solo/água
Alteração da qualidade do solo/água
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Para as atividades de acabamento e urbanização são identificados os
aspectos ambientais apresentados no Quadro 21.
Quadro 21 – Aspectos ambientais – Acabamento / urbanização
CATEGORIA

Resíduos Sólidos

ASPECTO
Latas e Borra de tinta

Alteração da qualidade do solo

Madeira / Serragem

Esgotamento / redução da disponibilidade
de recursos naturais

Papel / Papelão

Esgotamento/ redução da disponibilidade
de recursos naturais

Resíduo de mato / grama

Alteração da qualidade do solo

Resíduos de construção / concreto

Alteração da qualidade do solo, ocupação
do aterro

Resíduos de tintas e solvente

Contaminação do solo

Varrição

Ocupação do aterro

Embalagens de Produtos Químicos
(Tambor/ Lata/ Bombona Plástica)

Contaminação do solo/ água

Consumo de água
Recursos Naturais

Flora / Fauna

CONSEQUÊNCIAS (impacto)

Consumo de madeira

Esgotamento / redução de recursos
naturais
Contribuição para o desmatamento

Consumo de recursos minerais

Esgotamento / redução da disponibilidade
de recursos naturais

Poda / Corte de árvores

Danos a Flora/ Risco de Erosão,
Deslizamento e Assoreamento

Fonte: Autora (2012)

As atividades compreendidas como atividades apoio e suporte, nas quais se
inserem os canteiros de obras, referem-se a:
1. Gerenciamento de resíduos;
2. Limpeza de caixa d’água;
3. Limpeza de banheiros químicos;
4. Atividades de organização e limpeza de refeitório;
5. Atividades de organização e limpeza de vestiários;
6. Atividades administrativas;
7. Manutenção de equipamentos;
8. Centrais de armação e preparação de fôrmas de madeira;
9. Armazenamento de produtos químicos;
10. Abastecimento de máquinas e equipamentos;
11. Gerenciamento de efluentes (sanitários e oleosos).
Os aspectos ambientais identificados para todas as atividades de apoio às
obras está apresentado no Quadro 22.
!
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Quadro 22 – Aspectos ambientais – Atividades de apoio à obra
CATEGORIA

Efluentes Líquidos

Emissões Atmosféricas

ASPECTO
Armazenamento de água potável em
caixas, reservatórios, bebedouros
Borra oleosa
Efluentes oleosos
Fluxo de produtos químicos

Alteração do lençol freático

Emissão de fumaça preta

Alteração da qualidade do ar

Cartucho de Impressora

Contaminação do solo

Embalagens de Agroquímicos

Alteração da qualidade do solo

EPIs contaminados

Contaminação do solo

Lâmpadas em geral

Alteração da qualidade do solo/água

Latas e Borra de tinta
Lixo orgânico (doméstico)

Alteração da qualidade do solo
Ocupação do aterro
Esgotamento / redução da disponibilidade
de recursos naturais
Alteração da qualidade do solo/água
Esgotamento/ redução da disponibilidade
de recursos naturais
Ocupação do aterro

Papel / Papelão
Pilhas e Baterias
Plástico em Geral

Esgotamento/ redução da disponibilidade
de recursos naturais

Pneus

Alteração da qualidade do solo/água

Resíduo de mato / grama

Alteração da qualidade do solo
Alteração da qualidade do solo, ocupação
do aterro
Contaminação do solo

Resíduos de construção / concreto
Resíduos de tintas e solvente
Resíduos oleosos (caixa de gordura/
caixa separadora de água e óleo)

Ocupação do aterro

Sucatas de metais

Alteração da qualidade do solo

Tambores de aço

Alteração da qualidade do solo/água

Varrição

Ocupação do aterro

Resíduos de ambulatório

Contaminação do solo e água.

Embalagens de Produtos Químicos
(Tambor/ Lata/ Bombona Plástica)

Contaminação do solo/ água

Material Impregnado com Produto
Químico
Resíduos Não Recicláveis
Resíduos de vidro
Consumo de água

Recursos Naturais

Consumo de combustível
Consumo de madeira
Consumo de energia elétrica

Ruídos e Vibrações
Emergências

Fonte: Autora (2012)
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Alteração da qualidade da solo/água
Alteração da qualidade das águas
Alteração da qualidade das águas

Óleos lubrificantes

Resíduos Sólidos

Alteração da potabilidade da água

Efluentes sanitários

Madeira / Serragem

Resíduos Sólidos

CONSEQUÊNCIAS (impacto)

Ruído
Derramamento / Vazamento de
Produto Químico
Incêndio Florestal
Transbordamentos

Contaminação do Solo
Ocupação do aterro
Esgotamento/ redução da disponibilidade
de recursos naturais
Esgotamento / redução de recursos
naturais
Esgotamento / redução de recursos
naturais
Contribuição para o desmatamento
Esgotamento / redução de recursos
naturais
Incômodos a comunidade
Alteração da qualidade do solo/água
Alteração da qualidade do ar
Alteração da qualidade do solo/água
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5

PROPOSTA DO MODELO DE SGA
O modelo de SGA estabelecido está estruturado de modo que as PMEs possam

utilizá-lo diretamente. São propostos os modelos de documentos, formulários e
ferramentas que suportam o SGA. Toda a estrutura deste capítulo está apresentada
no SGA desenvolvido no Software Excel, detalhada no capítulo 6 e no apêndice.
Convém destacar que, para a adoção de SGA, as empresas usualmente
contratam uma consultoria para auxílio na implementação do mesmo.
O modelo de SGA proposto é apresentado considerando o ciclo PDCA inserido
no contexto da NBR ISO 14001, para as fases de planejamento, implementação e
operação, verificação, análise crítica pela administração e melhoria contínua.
5.1. Cronograma de implantação
O estabelecimento de um cronograma de implantação do SGA é o primeiro
passo a ser dado. Para cada empresa, os prazos de implantação são dependentes
do porte e estrutura de recursos destinados para o SGA. A Figura 21 apresenta um
roteiro hipotético de cronograma de implantação do SGA.
Figura 21 – Cronograma de implantação do SGA
Item
Diagnóstico – Avaliação Ambiental Inicial
Requisitos da Norma ISO 14001
1
Aspectos ambientais
2
Requisitos legais e outros requisitos
3
Controle - documentos / documentação
4
Controle de registros
5
Comunicações
6
Política ambiental
7
Objetivos e metas ambientais
8
Estrutura e responsabilidade
9
Programas de gestão ambiental
10 Preparação e resposta a emergências
11 Treinamento, consc. e competência
12 Controle operacional
13 Medição e monitoramento
14 NC, AC e AP
15 Análise crítica do SGA
Sensibilização sobre o SGA
1
Seminário - Alta Administração
2
ISO 14001
3
Formação de auditores internos
Auditorias
1
Auditoria interna
2
Auditoria inicial
3
Auditoria principal

Fonte: Autora (2012)
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5.2. Diagnóstico – Avaliação ambiental inicial
Recomenda-se que a etapa de diagnóstico seja realizada por consultoria
especializada em SGA. Um bom diagnóstico ambiental deve contemplar no mínimo
os itens abaixo (NBR ISO 14004):
! Identificação dos requisitos legais e regulamentares;
! Identificação dos aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou
serviços, de modo a determinar aqueles que tem ou possam ter impactos
ambientais significativos e impliquem responsabilidade civil;
! Avaliação do desempenho em relação a critérios internos pertinentes,
padrões externos, regulamentos, códigos de prática, princípios e diretrizes;
! Práticas e procedimentos de gestão ambiental existentes;
! Identificação de políticas e procedimentos existentes relativos às atividades
de aquisição e contratação;
! Informações resultantes da investigação
envolvendo não conformidades;

de

incidentes

anteriores,

! Oportunidades de vantagens competitivas;
! Os pontos de vista das partes interessadas;
! Funções ou atividades de outros sistemas organizacionais que possam
facilitar ou prejudicar o desempenho ambiental.
Com base nos resultados do diagnóstico ou avaliação ambiental inicial, iniciase o desenvolvimento do SGA, propriamente dito.
5.3. Planejamento do SGA
Nesta seção estão apresentados os modelos propostos para a fase de
planejamento do SGA.
5.3.1.

Aspectos ambientais e impactos ambientais

Segundo Lundberg, Balfors e Folkeson (2007) a etapa de identificação de
aspectos e avaliação de impactos ambientais é, sem dúvida, a mais difícil na
implementação do SGA. É um processo constituído por várias etapas, contemplando
a identificação das atividades e dos aspectos ambientais e a avaliação dos impactos
ambientais, com atribuição de significância.
A rotina de gerenciamento de aspectos e impactos ambientais requer mão de
obra especializada e treinamento.
!
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O procedimento modelo para gestão de aspectos e impactos ambientais
proposto está classificado como P.01 – Gerenciamento de aspectos e impactos
ambientais.
P.01 - Gerenciamento de aspectos e impactos ambientais
Objetivo
Sistematizar o processo de gerenciamento de aspectos e impactos ambientais
associados às atividades da empresa considerando as etapas de identificação,
avaliação e gestão.
Definições
Aspecto Ambiental: elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma
organização que pode interagir com o meio ambiente;
Impacto Ambiental: Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica,
que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização.
Fluxograma
O fluxograma do processo de gerenciamento de aspectos e impactos
ambientais é apresentado na Figura 22.

!
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Figura 22 – Fluxograma de gerenciamento de aspectos e impactos ambientais

Gerenciamento de
aspectos e perigos

Identificar processos e
atividades

Identificar aspectos
ambientais / processo ou
atividade
Classificar os aspectos
ambientais

Qual a
significânci
a?
Significância média ou
baixa

Qual a
situação?

Normal

Significância alta

Estabelecer controle
operacionais
Emergencial

Classificar como
significativo

Estabelecer ações
de emergência

Estabelecer objetivos e
metas

Elaborar programas de
gestão

Existe
mudança da
significância?

não
Registrar / Revisar
periodicamente

Fonte: Autora (2012)
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Identificação dos aspectos ambientais
O processo de identificação dos aspectos ambientais deve contemplar todas as
etapas dos serviços e atividades realizadas pela empresa em situação normal
(rotineiras e não rotineiras) ou emergencial, que causem ou possam causar impacto
ambiental. Nesta etapa os serviços realizados no passado que causaram impacto e
configuram-se como passivos ambientais também necessitam ações de controle e
correção. O registro dos aspectos ambientais deve ser revisado quando houver:
!

Alteração ou inclusão de uma etapa do serviço, um processo ou atividade;

!

Alteração da sistemática/metodologia utilizada na execução do trabalho;

!

Compra de novos equipamentos/máquinas que alterem aspectos
ambientais contemplados;

!

Mudanças na
contemplados;

!

Incidentes ocorridos não contemplados anteriormente;

!

Demais aspectos ambientais identificados por auditores, fiscais e clientes;

!

Aspectos ambientais gerados nas vizinhanças do local de trabalho por
novas atividades relacionadas ao trabalho sob controle da organização.

legislação,

que

alterem

os

aspectos

ambientais

Na identificação de aspectos ambientais devem ser consideradas atividades
sobre as quais o empreendimento tem controle direto e também aquelas sobre as
quais a empresa pode exercer influência direta.
Os aspectos e impactos ambientais identificados no capítulo 4, com base nos
empreendimentos acompanhados, poderão servir de base para o desenvolvimento
desse processo.
Avaliação e classificação do aspecto ambiental
Cada aspecto ambiental deve ser avaliado quanto ao enquadramento em
situação Normal ou Emergencial, entende-se por:
" Situação Normal: Aspectos dos processos, atividades e tarefas executados de
forma rotineira ou não rotineira.
" Situação Emergencial: situações ou eventos indesejáveis, não intencionais,
durante atividades rotineiras ou não rotineiras, e que necessitem de controles e/ou
ações imediatas.

!
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O Quadro 23 apresenta os critérios para avaliação da significância dos
aspectos e impactos ambientais.
Quadro 23 – Avaliação da significância dos aspectos e impactos ambientais
GRAVIDADE

PROBABILIDADE
ALTA
Ocorre rotineiramente na execução das atividades;
Quando, independentemente dos controles, proteções, esquemas
de prevenção, ainda assim exista grande probabilidade do impacto
ocorrer.

ALTA
Perda total de instalações e/ou equipamentos,
causando perda da condição de uso;
Danos irreversíveis ao meio ambiente.

MÉDIA
Danos moderados às instalações e/ou equipamentos,
sem causar perda da condição de uso;
Danos reversíveis ao meio ambiente, possíveis de
serem controlados através de ações mitigadoras.

MÉDIA
Ocorre esporadicamente / eventualmente na execução das
atividades.
Quando, independentemente dos controles, proteções, esquemas
de prevenção, ainda assim exista pequena probabilidade do
impacto ocorrer.

BAIXA
Sem danos ou danos não significativos às instalações
e/ou equipamentos;
Danos não significativos ao meio ambiente.

BAIXA
Pouco provável que ocorra durante a execução das atividades.
Quando, diante dos controles, proteções, esquemas de
prevenção, é praticamente improvável que o impacto ocorra.

Fonte: Autora (2012)
Nota: Na avaliação da gravidade dos aspectos ambientais, devem ser consideradas as
medidas de controle existentes e que sejam comprovadamente eficazes.

A significância do impacto ambiental de um serviço é definido pela
combinação entre a gravidade da consequência e a probabilidade de ocorrência do
aspecto ambiental conforme Quadro 24, priorizando assim, as ações a serem
tomadas pela empresa.

ALTA

MEDIO

ALTO

ALTO

MÉDIA

BAIXO

MÉDIO

ALTO

BAIXA

PROBABILIDADE

Quadro 24 – Correlação entre gravidade e probabilidade para atribuição da significância do
impacto

BAIXO

BAIXO

MÉDIO

MÉDIA

ALTA

BAIXA

GRAVIDADE

Fonte: Autora (2012)
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Serão considerados impactos ambientais significativos, aqueles classificados
como “ALTO”, serão classificados como significância mediana os “MÉDIOS”, e os
pouco significativos aqueles enquadrados como “BAIXO”, nessa hierarquização.
Os impactos ambientais classificados como “ALTO”, devem ter ações de
controles documentados, via procedimentos operacionais ou formulários de controle
ou de monitoramento, conforme ações de controle apresentados no Quadro 25.
Quadro 25 – Ações de controle estabelecidos conforme o grau de significância dos
impactos
CLASSIFICAÇÃO
BAIXO
MÉDIO
ALTO

AÇÕES DE CONTROLE
O aspecto ambiental pode permanecer dentro dos
parâmetros verificados, podendo ser adotadas medidas
visando a melhoria contínua.
Manter controles existentes e, quando aplicável, adotar
medidas complementares visando a melhoria do controle
sobre o aspecto.
Implantar ações de controle em caráter prioritário ou
corrigir falhas nas medidas existentes.

Fonte: Autora (2012)

As situações emergenciais são classificadas como de significância “ALTO”
necessitando de controles para prevenção e de ações imediatas quando ocorrerem,
sendo estas incluídas no Plano de Atendimento a Emergências.
Registros
O processo de gestão de aspectos e impactos ambientais é registrado no modelo
apresentado no Quadro 26.
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Quadro 26 – Modelo de gerenciamento de aspectos e impactos ambientais
Atividades

Terraplenagem
(movimentação de
equipamentos)

Fundações

Fonte: Autora (2012)

Aspecto
ambiental

Impacto
ambiental

Gravidade

Probabilidade

Situação
(Normal /
Emergencial)

Avaliação (Baixo /
Médio / Alto)

Médio
Emissão de
fumaça preta

Alteração da
qualidade do ar

Resíduos de
construção /
concreto

Alteração da
qualidade do solo,
ocupação do aterro

Baixa

Alta

Normal

Alta

Média

Normal

-

Alto

Medidas de
controle

Manutenção de
equipamento;
Controle de
fumaça (escala
Ringelmann).
Gerenciamento
de resíduos da
construção civil
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5.3.2. Requisitos legais e outros
O procedimento de identificação e acompanhamento de requisitos legais e
outros requer conhecimento específico e abrangente sobre legislação ambiental
associado às atividades e aspectos ambientais da empresa. Portanto, para facilitar
sua implantação, usualmente orienta-se a contratação de consultoria especializada
para identificação e atualização da legislação.
No modelo proposto está considerada a identificação inicial e atualização
anual dos requisitos legais aplicáveis à organização, com apoio de uma consultoria
especializada. A periodicidade anual é suficiente para atendimento do requisito
normativo, considerando que as mudanças nas legislações respeitam prazos de
adequação.
O procedimento modelo para gestão de aspectos e impactos ambientais
proposto está classificado como P.02 – Gerenciamento de requisitos legais e outros
requisitos.
P.02 - Gerenciamento de requisitos legais e outros requisitos
Objetivo
Sistematizar o processo de identificação, acesso, atualização e análise da
legislação e outros requisitos aplicáveis aos aspectos ambientais das atividades,
produtos e serviços da empresa. Este procedimento também fixa as condições para
a avaliação periódica do atendimento às legislações.
Definições
Legislação aplicável: Requisitos legais relativos ao meio ambiente, ao combate à
poluição, à utilização dos recursos ambientais aplicáveis às atividades, produtos
e/ou serviços da empresa nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Outros requisitos: Obrigações de cunho ambiental assumidos pela empresa
voluntariamente ou decorrentes de acordos com órgãos públicos e outras partes
interessadas, formalmente estabelecidas, ou da menção de normas técnicas em
legislação classificada como aplicável.
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Fluxograma
O fluxograma do processo de gerenciamento de requisitos legais e outros
está apresentado na Figura 23.
Figura 23 – Fluxograma de gerenciamento de requisitos legais e outros requisitos

Requisitos legais e
outros

Verificação da
aplicabilidade

não

Requisito
aplicável?

Atualiza banco de
dados de requisitos
legais

sim

Registra a evidência de
atendimento / plano de
ação

Correlaciona com os
aspectos ambientais

Requisitos legais
atualizados

Monitoramento /
acompanhamento

anualmente

Fonte: Autora (2012)

Registros
O processo de gerenciamento de requisitos legais e outros requisitos é
registrado no modelo apresentado no Quadro 27.
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Próxima
avaliação
16/10/13

Última
avaliação

14/03/12

Gestor
ambiental

16/10/12

Armazenamen
to de água
potável em
caixas,
reservatórios,
bebedouros/Al
-teração da
potabilidade
da água

Avaliador

Aspectos/impa
ctos
ambientais

Prazo
execução

Responsável
Enc.
Manutenção

14/03/11

Efetuar
a
análise
de
potabilidade.

10/10/12

Registros
disponíveis no
Setor de
manutenção
predial

Ações

Evidência de
atendimento

Avaliação
quanto ao
cumprimento

Aplicabilidade

Lista de
verificação

Assunto

Tema

Fonte: Autora adaptado de Ecco Safety (2012)

Requisito cumprido

Federal

1) No caso de
supressão da
vegetação
primária ou
em estágio
avançado e
médio de
regeneração
da Mata
Atlântica, A
empresa
possui
autorização,
mediante
decisão
motivada do
órgão estadual
competente?

Não aplicável

Decreto nº
6.660, de 21
de novembro
de 2008

1) É feita a
análise da
água para
consumo
humano?
2) Atende os
padrões desta
norma?

Aplicável

2

Estabelece os
procedimentos
e responsabilidades
relativos ao
Controle e
Vigilância da
Qualidade da
Água para
Consumo
Humano no
Estado de São
Paulo e dá
outras
providências.
Regulamenta
dispositivos da
Lei nº 11.428,
de 22 de
dezembro de
2006, que
dispõe sobre a
utilização e
proteção da
vegetação
nativa do
Bioma Mata
Atlântica.

Norma para Conhecimento

Estado de
São Paulo

ÁGUA POTABILIDADE

Resolução
SS nº 65, de
12 de abril de
2005

ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

1

Legislação /
data / âmbito

Item

Quadro 27 – Modelo de gerenciamento de requisitos legais e outros
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5.3.3. Política ambiental
Para o estabelecimento da política ambiental, convém que a empresa tenha
realizado a identificação de seus aspectos ambientais significativos. Dessa forma,
poderá a seu critério estabelecer uma política considerando seu compromisso
específico com a prevenção da poluição.
Não há um modelo a ser proposto neste item, pois a política é o grande
compromisso que a empresa assume após a decisão de implementar um sistema de
gestão ambiental. Esse é um item da implantação muito particular e específico de
cada empresa.
Destaca-se apenas os requisitos normativos segundo a Associação Brasileira
de Normas Técnicas (2004) da NBR ISO 14001 que devem ser considerados no
estabelecimento da política de gestão ambiental:
a) Seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas
atividades, produtos e serviços;
b) Inclua comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção de
poluição;
c) Inclua comprometimento em atender aos requisitos legais aplicáveis e
outros requisitos subscritos pela organização que se relacionem a seus
aspectos ambientais;
d) Forneça estrutura para o estabelecimento e análise dos objetivos e metas
ambientais;
e) Seja documentada, implementada e mantida;
f)

Seja comunicada a todos que trabalhem na organização ou que atuem
em seu nome, e

g) Esteja disponível para o público.
5.3.4. Objetivos, metas e programas
Para o estabelecimento dos objetivos, metas e programas de gestão, a
organização deverá considerar a política ambiental estabelecida, seus aspectos
ambientais significativos, a legislação aplicável, dentre outros itens apresentados na
Figura 24. Os objetivos e metas ambientais deverão ser claramente definidos e
mensuráveis.
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Para este subsistema não há a proposição de um procedimento
documentado, no entanto, a documentação desse requisito pode ser realizada por
meio de planilha.
Figura 24 – Estrutura lógica para elaboração de objetivos e metas

Política

Aspectos / Impactos
Ambientais

Requisitos Legais e
Outros

Visão das Partes
interessadas

Programas de
Gestão
Ambiental

Objetivos e Metas

Tecnologia

Recursos Financeiros

Operações

Outros

Fonte: Seiffert (2011)

O modelo proposto de estabelecimento e monitoramento dos objetivos, metas
e programas de gestão ambiental, é de simples implantação, considerando que em
PMEs, um colaborador acumula diversas funções laborais. Este item do SGA deve
ser monitorado constantemente, pois permitirá que a empresa consiga avaliar seu
desempenho ambiental e se os objetivos e metas estabelecidos estão sendo
alcançados.
Os Quadros 28 e 29 apresentam os modelos de planilha de objetivos, metas e
programas de gestão e o acompanhamento dos objetivos e metas.

!

121

Quadro 28 – Modelo de planilha de objetivos, metas e programas de gestão
CORRELAÇÃO
COM A POLÍTICA
AMBIENTAL

OBJETIVO

INDICADOR

OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO
META
PROGRAMAS DE GESTÃO
DETALHAMENTO
RESPONPRAZO
AÇÃO
PRAZO
DA AÇÃO
SÁVEL

RECURSOS

STATUS

Fonte: Autora (2012)

Quadro 29 – Modelo de planilha de acompanhamento dos objetivos e metas
OBJETIVO

META

CÁLCULO DO
INDICADOR

ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL
PREVISTO /
REALIZADO

Mês 2

Mês 4

Mês 6

P
Objetivo 1
R
P
Objetivo 2
R

Dentro ou acima da meta

Fonte: Autora (2012)

Próximo da meta - em atenção

Abaixo da meta

Mês 8

Mês 10

Mês 12

STATUS
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5.4. Implementação e operação do SGA
Nessa fase do SGA, serão propostos os modelos para os subsistemas de
implementação

e

operação,

tais

como:

definição

de

recursos,

funções,

responsabilidades e autoridades, controles operacionais, treinamentos, requisitos de
comunicação.
5.4.1. Recursos, funções, responsabilidades e autoridades
A definição da estrutura organizacional, bem como das responsabilidades
perante ao SGA é importante para garantir que o resultado planejado seja
alcançado. Somente a partir dessas definições que a implantação do SGA passa a
ser factível.
O papel da alta administração é fundamental quanto ao seu comprometimento
perante as questões ambientais. O gestor definido como representante da alta
administração assume papel fundamental, pois é esse profissional que fará as
interfaces entre as diversas áreas da empresa e será o facilitador para que todos os
processos do SGA ocorram. Convém que o representante da direção seja uma
pessoa com autoridade executiva e, preferencialmente, experiência na implantação
de sistemas de gestão em projetos similares (SEIFFERT, 2011).
Para essa etapa é proposta uma matriz de responsabilidades, conforme
apresentado no Quadro 30. As áreas da empresa sugeridas nessa matriz devem ser
adaptadas de acordo com o porte da organização.
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Quadro 30 – Modelo de matriz de responsabilidades do SGA
Atividades do SGA

Presidente

Diretoria

Representante
Administração

Comunicar a importância da gestão
ambiental
Identificar / analisar requisitos legais e
mantê-los atualizados
Identificação de aspectos ambientais
dos produtos, atividades e serviços
Realizar avaliação aspectos ambientais
Estabelecer objetivos e metas
ambientais
Implementar os programas de gestão
ambiental
Coordenar comunicações com partes
interessadas
Comunicar subcontratadas quanto aos
requisitos ambientais
Implementar o plano de treinamento Estabelecer os requisitos ambientais
para contratação de pessoas
Implementar as ações para
enquadramento legal
Garantir a conformidade dos requisitos
do SGA da empresa

R

R

R

C

C

C

C

R

-

C

R

C

C

C

C

C

-

-

C

-

R

R

R

-

-

-

R

-

-

-

-

-

R

C

C

-

-

-

-

-

C

R

R

-

-

C

C

-

R

R

R

-

-

-

-

-

-

-

-

R

-

C

-

-

-

C

C

C

C

C

C

R

-

-

C

-

-

-

-

R

R

R

C

C

C

C

C

C

R

R

R

C

C

C

C

C

Fonte: Autora adaptado de Reis, Queiroz e Lopes (2012) e Seiffert (2011)

Compras

Manutenção

Engenharia

Produção

Recursos
Humanos

(continua)
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Quadro 30 – Modelo de matriz de responsabilidades do SGA
Atividades do SGA

Presidente

Implementar e manter o plano de
monitoramento e medição do SGA
Implementar e manter o controle de
documentos
Manter registros do SGA
R
Coordenar o processo de resposta a
situações de emergência
Implementar e manter o programa de
auditorias do SGA
Coordenar a equipe de auditoria
Implementar ações corretivas/preventivas
Analisar criticamente o desempenho do
R
SGA
Legenda: R – Responsável
C- Corresponsável

Diretoria

Represent
ante
Administr
ação

Compras

Manutenç
ão

Engenhari
a

Produção

Recursos
Humanos

-

-

C

R

R

R

C

-

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

-

C

-

R

R

R

-

-

R

-

-

-

-

-

R

R
R

R

R

R

R

C
R

R

R

-

-

-

-

-

( - ) Não aplicável

Fonte: Autora adaptado de Reis, Queiroz e Lopes (2012) e Seiffert (2011)

(conclusão)
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5.4.2. Competência, treinamento e conscientização
A organização deve garantir que todos os integrantes diretamente envolvidos
com as questões ambientais estejam capacitados e comprometidos com o SGA.
O subsistema de competência, treinamento e conscientização é de extrema
importância,

visto

que

o

sucesso

do

SGA

depende

exclusivamente

do

comprometimento das pessoas com as questões ambientais.
A NBR ISO 14001 não estabelece a obrigatoriedade de se manter um
procedimento documentado para esse subsistema, no entanto, visto sua
complexidade e importância, sugere-se a elaboração do mesmo, bem como uma
matriz de treinamento, com o intuito de facilitar o entendimento e sua
implementação.
P.03 – Sistemática de treinamento e conscientização
Objetivo
Sistematizar o processo de identificação das necessidades de treinamento e
conscientização quanto aos requisitos do SGA.
Definições
Alta administração: presidente e diretores
Gerentes e chefes: líderes de áreas
Equipe do SGA: pessoal diretamente envolvido na implementação SGA
Pessoal operacional: que exerce função operacional e que pode influenciar o
desempenho ambiental
Procedimento
O fluxograma do processo de treinamento e conscientização está
apresentado na Figura 25. Com base nos resultados de identificação das
necessidades de treinamento, deverá ser estabelecida uma matriz de treinamentos.
A matriz de treinamento é apresentada no Quadro 31.
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Figura 25 – Fluxograma de gestão de treinamentos

Gestão de treinamentos

Elaboração / Revisão de um
processo do SGA

Identificar na matriz de
treinamento a demanda a ser
treinada

Qual o
treinamento
identificado?

Treinamento de
conscientização

Treinamento Operacional

Planejar treinamento

Realizar treinamento

Registrar treinamento

Fonte: Autora (2012)
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Quadro 31 – Modelo de matriz de treinamento
Tipo de treinamento

Alta
administração

Gerentes e
chefes

Equipe do
SGA

Pessoal
Operacional

Conscientização sobre as questões
ambientais

X

X

X

X

Treinamento sobre identificação de
aspectos ambientais

-

X

X

X

Treinamento sobre legislação ambiental

X

X

X

-

Interpretação da NBR ISO 14001

-

X

X

-

Formação de auditor interno

-

-

X

-

Controles operacionais do SGA
(resíduos, consumo consciente,
manuseio de produtos perigosos, etc.)

-

X

X

X

Procedimentos do SGA

-

X

X

X

Aperfeiçoamento de habilidades

-

X

-

X

( X ) Necessário

( - ) Não aplicável

Fonte: Autora (2012)

Registros
Os treinamentos do SGA deverão ser registrados no formulário modelo
apresentado no Quadro 32. Os certificados dos treinamentos de cursos de normas,
legislações, entre outros, deverão ser mantidos como evidências das competências
das pessoas envolvidas no SGA.
Quadro 32 – Modelo de lista de presença

Lista de presença
Assunto:
Instrutor:
Nome

Fonte: Autora (2012)
!

Data:
Assinatura

Departamento/empresa
contratada
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5.4.3. Comunicação
Para o estabelecimento dos requisitos de comunicação com partes
interessadas, a organização deverá considerar comunicações internas e externas.
Dentre os itens que devem ser comunicados externamente estão a política de
gestão ambiental, e opcionalmente, os aspectos ambientais significativos. O público
interno também deve ser comunicado sobre as questões ambientais do SGA. Um
esquema representativo do fluxo de comunicação externa está representado na
Figura 26.
A empresa também deverá decidir se irá comunicar externamente seus
aspectos ambientais significativos, essa decisão deverá ser documentada, por
exemplo, no procedimento de gerenciamento de aspectos ambientais.
Para este subsistema não há a proposição de um procedimento
documentado. No entanto, sugere-se o estabelecimento de um plano de
comunicação com os atores envolvidos no processo de comunicação interna,
conforme apresentado no Quadro 33.
Figura 26 – Esquema representativo dos fluxos de comunicação externa

Política Ambiental

Partes Interessadas
Opcional
Opcional

Aspectos Ambietnais
Significativos
Procedimentos
Aspectos Ambientais
Não Significativos

Comunicação Interna

Fonte: Seiffert (2011)

!

Fornecedores e
Subcontratados
(controle operacional)

Comunicação Externa
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Quadro 33 – Modelo de plano de comunicação
PLANO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
PÚBLICO INTERNO
O QUE COMUNICAR

QUEM EMITE

COMO

QUEM RECEBE

PÚBLICO EXTERNO
O QUE COMUNICAR

QUEM EMITE

COMO

QUEM RECEBE

Fonte: Autora (2012)

Registros
Registros das comunicações com as partes interessadas devem ser mantidos
como evidência da implementação desse requisito.
5.4.4. Documentação
A documentação do SGA deve demonstrar a efetividade do SGA. De forma a
assegurar que o SGA seja devidamente compreendido e implementado, é
necessário que os envolvidos nesse processo acessem as informações do SGA. A
estrutura da documentação contribui para a conscientização dos empregados para a
condução das ações e atividades necessárias para o atingimento dos objetivos
ambientais, bem como, para permitir a avaliação do desempenho ambiental.
Convém explicitar que a estrutura da documentação deve ser adequada ao
seu porte, e no caso em que os elementos do SGA estejam integrados ao sistema
de gestão empresarial da organização, recomenda-se que seja inserida na
documentação existente (REIS, QUEIROZ e LOPES, 2012). Essa integração evitará
o acúmulo de documentos desnecessários e o aumento da burocracia.
Na estruturação do SGA também é importante integrar a documentação com
o sistema de gestão da qualidade (SGQ), caso a empresa tenha um implantado.
Recomenda-se que a estrutura documental respeite a hierarquia apresentada
na Figura 27.
!
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Figura 27 – Documentação da empresa no SGA

Nível
Estratégico
Política Ambiental

1° Nível
Manual de Gestão Ambiental

2° Nível
Procedimentos Ambientais

3° Nível
Registros Ambientais e
Formulários

Fonte: Reis, Queiroz e Lopes (2012)

A documentação do SGA deve especificar as interligações entre os vários
documentos que a constituem. Apesar do manual de gestão ambiental não ser um
requisito obrigatório perante a NBR ISO 14001, recomenda-se sua elaboração, pois
além de apresentar as principais interações entre os processos do SGA, pode ser
disponibilizado a fornecedores e clientes como um recurso de qualificação e
marketing.
Os documentos do SGA podem ser disponibilizados em papel ou em meio
eletrônico. Para o modelo proposto de SGA, os documentos são estabelecidos em
meio eletrônico.
Seiffert (2011) destaca que o ponto fraco de uma empresa da categoria PME
é geralmente a completa inexistência de políticas, procedimentos e instruções
documentadas. Portanto, essa etapa de estruturação da documentação é muito
importante para o sucesso do SGA.
Após a definição da estrutura documental do SGA, a organização deverá
definir como os documentos são controlados quanto à sua emissão, revisão e
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disponibilização. Estes critérios estão definidos no procedimento de controle de
documentos.
5.4.5. Controle de documentos
O subsistema de controle de documentos objetiva proporcionar à organização
que todos os documentos requeridos pela NBR ISO 14001 sejam estabelecidos e
controlados. Este subsistema assegura que os documentos sejam disponibilizados,
analisados, revisados e aprovados quanto à sua adequação. Ademais deve
assegurar que esses documentos estejam em seu local de uso, garantindo ainda
que essas versões estejam atualizadas.
Este subsistema requer a elaboração de um procedimento documentado
conforme modelo proposto P.04 – Controle de documentos do SGA. Os requisitos
do sistema de controle de documentos aplicáveis à NBR ISO 14001 estão
esquematizados na Figura 28.
Figura 28 – Requisitos do sistema de controle de documentos estabelecidos pela NBR ISO
14001

Requisitos
documentais

Documentação
do SGA

Procedimentos

Política

Outros

Requisitos do
Controle de
Documentos

Elaboração

Aprovação

Revisão

Disponibilização

Requisitos Legais

Identificação

Tempo de
Retenção

Armazenamento

Disposição

Fonte: Autora adaptado de Seiffert (2011)
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P.04 – Controle de documentos do SGA
Objetivo
Sistematizar o processo de elaboração, identificação e controle de
documentos do SGA.
Definições
Documento: Informação e o meio no qual ela está contida
Registro: Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de
atividades realizadas
Procedimento
Os documentos do SGA devem ser elaborados de forma simples, clara e
objetiva, utilizando-se de linguagem compatível com os usuários do mesmo. Sugerese que os procedimentos tenham no máximo duas ou três páginas e que sejam
fáceis de ler e compreender.
O fluxograma desse processo está representado na Figura 29.
Os documentos do SGA devem manter uma estrutura mínima de
identificação, controle de revisão, data, responsável pela elaboração e aprovação.
Um modelo padrão de documento do SGA está proposto na Figura 30.
A aprovação do procedimento ou padrão do SGA deve ser realizado por
gerências ou líderes dos processos que tenham conhecimento suficiente para
garantir que os requisitos ambientais estejam adequados e possibilitem o
atingimento das metas ambientais.
Os documentos do SGA devem ser controlados por lista mestra conforme
sugerido no modelo apresentado no Quadro 34.
A disponibilização dos padrões dos SGA é realizada por meio eletrônico. Nos
locais de atividades operacionais onde isso não seja possível, cópias controladas
devem ser fornecidas aos usuários. O controle de cópias deve ser realizado
conforme modelo apresentado no Quadro 34.
Documentos de origem externa, tais como: projetos, normas técnicas,
especificações também devem ser controlados conforme modelo apresentado no
Quadro 34.
!
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Quando da necessidade de revisão de uma padrão, esta deve ser identificada
sublinhando as linhas onde houveram as revisões, como por exemplo: registrar as
coletas de efluentes.
Figura 29 – Fluxograma de controle de documentos

Controle de documentos

Elaboração / Revisão de um
processo do SGA

Elaboração do esboço do
documento

não

Análise crítica
aprovada?

sim

Registro

Disponibiliza (cópia física ou
eletrônico)

Arquivamento

Gestão de
treinamento

sim

Há a
necessidade de
treinamento?

não

Fim

Fonte: Autora (2012)
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Figura 30 – Modelo de padrão de documento do SGA

Revisão:
Logotipo da empresa

Código / Título do procedimento / padrão
Data:

Objetivo:
Responsável:
Definições:
Procedimento:
Fluxograma:
Registros:

Elaboração: Nome / função

Aprovação: Nome / função

Fonte: Autora (2012)
Quadro 34 – Modelo de lista mestra e cópias controladas
Lista Mestra de Documentos e Cópias Controladas
Documentos
Código

Título

Revisão

Controle de Cópias
Data

Área
receptadora

Número de
cópias

Data da
disponibilização

Fonte: Autora (2012)

Registros
A lista mestra de documentos e cópias controladas devem ser mantidas como
registros do SGA.
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5.4.6. Controle operacional
De acordo com a NBR ISO 14001 a organização deve identificar aquelas
operações e atividades associadas aos aspectos ambientais significativos
identificados de acordo com a sua política, objetivos e metas (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004).
Por meio dos controles operacionais a organização realiza o gerenciamento
ambiental, ou seja, promove as ações para redução do impacto ambiental de suas
atividades que possam causar algum impacto ambiental muito significativo.
A organização deve estabelecer procedimentos documentados de processos,
onde a ausência desses pode acarretar desvios com relação à sua política
ambiental. Por meio de controles operacionais, a organização deverá manter
procedimentos relativos aos seus aspectos ambientais significativos, bem como,
comunicação dos requisitos ambientais que devem ser atendidos por fornecedores e
prestadores de serviços.
Uma lista de atividades e operações que pode requerer controles
operacionais refere-se a:
! Gerenciamento de resíduos;
! Gerenciamento de processos para redução de consumo de recursos
naturais;
! Gerenciamento de processos para redução de desperdícios, minimização
da geração de resíduos;
! Controle de emissões atmosféricas (ar e ruído);
! Manuseio e armazenamento de produtos químicos;
! Gerenciamento de efluentes;
! Qualificação de fornecedores e prestadores de serviços;
! Mudanças significativas de processos e tecnologias.
Seiffert (2011) destaca uma preocupação que deve ser considerada neste
subsistema: não adicionar tarefas burocráticas que tornem morosas ou improdutivas
as atividades desenvolvidas pela organização.
Portanto, não há uma regra única para o estabelecimento desse subsistema,
sendo o mesmo específico para cada organização.
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É nesse subsistema que as empresas encontram oportunidades de analisar
criticamente cada um de seus processos operacionais e possibilitar melhorias de
processos e, consequente, redução de custos. Nesse contexto, se a empresa
agregar enfoque gerencial para a mudança, poderá viabilizar as melhorias
ambientais como uma oportunidade de promover economia e melhorar sua
competitividade.
5.4.7. Preparação e resposta a emergências
Neste subsistema a organização deve estabelecer, implementar e manter
procedimentos para identificação de potenciais situações de emergência e
acidentes.
A

organização,

além

de

responder

a

essas

ocorrências,

deverá

periodicamente simular situações de emergência buscando o aperfeiçoamento de
suas ações para os casos reais.
Para Reis, Queiroz e Lopes (2012), um efetivo plano de atendimento a
emergência (PAE) deve prever as seguintes condições para:
! Reagir a acidentes e situações de emergência;
! Prevenir e reduzir os efeitos dos incidentes, bem como dos impactos
ambientais associados;
! Propor planos / procedimentos para resposta aos incidentes;
! Testar periodicamente os procedimentos e/ou planos de emergência para
verificação da sua efetividade, onde pertinente;
! Mitigar os impactos ambientais associados aos incidentes;
! Avaliar criticamente os planos de emergência, após a ocorrência de um
incidente, de forma a determinar sua efetividade ou necessidade de sua
revisão.
O modelo proposto para o SGA somente indica uma lista dos requisitos que
devem ser avaliados na elaboração de um plano de emergência. Como se trata de
um modelo para PMEs, que usualmente atuam nas instalações de clientes, o
mesmo deve ser condicionado às especificidades de cada empresa.
A estrutura para elaboração do plano de emergência estão apresentados
conforme preconizado por Reis, Queiroz e Lopes (2012).
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Os planos de emergência podem incluir:
1. Organização e responsabilidades frente a emergências;
2. Uma lista de pessoas-chave;
3. Detalhes sobre serviço de emergência (corpo de bombeiros, serviços de
emergências de derramamento);
4. Planos de comunicação interna e externa;
5. Ações a serem adotadas para os diferentes tipos de emergência;
6. Informações sobre materiais perigosos;
7. Planos de treinamento e simulações para verificar a eficácia de cada
medida.
Meio de acionamento:
1. Comunicação rápida e efetiva;
2. Formas de acionamento bem definidas;
3. Centro único de coordenação; e
4. Formas e meios de transporte e rotas alternativas bem definidas;
Recursos Humanos:
1. Quantidade e qualificação;
2. Conhecimento pleno do plano;
3. Meios de comunicação;
4. Organograma da empresa; e
5. Pessoal treinado.
Recursos Materiais:
1. Tipo de material;
2. Quantidade de material;
3. Local de armazenamento e/ou localização;
4. Disponibilidade; e
5. Transporte e manejo.
Eventos esperados e tempos de reação:
1. Quais os eventos (incidentes) esperados e qual a sua dinâmica;
2. Grau e forma de apresentação;
3. Tempos de reação; e
4. Especificidades próprias do evento.
Avaliação do plano:
1. Quais as causas do incidente;
2. O que aconteceu durante o incidente;
!
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3. O que não aconteceu? Por quê?
4. Quem estava presente e quem não estava?
5. O que pode ser feito para melhorar o PAE?
Registros em forma de relatórios dos eventos, tanto incidentes quanto
simulações, devem ser mantidos.
5.5.

Verificação do SGA
Para os subsistemas que regem a etapa de verificação do SGA, serão

analisados se o padrões de desempenho ambiental, planejados e executados nas
etapas anteriores, estão sendo seguidos de modo efetivo. Os itens de
monitoramento e medição, avaliação do atendimento a requisitos legais e outros,
não conformidades, ações corretiva e preventiva, controle de registros e auditoria
interna são apresentados na proposição do SGA.
5.5.1. Monitoramento e medição
O processo de medição e monitoramento é uma das maneiras de avaliar o
desempenho ambiental essencial para o SGA. Essa etapa estrutura a gestão, no
sentido de que uma empresa só pode gerenciar eficazmente aquilo que pode medir.
Para atendimento desse requisito, Seiffert (2011) sugere que seja elaborado
um plano de monitoramento e medição para cada parâmetro, no qual deve constar:

!

!

Aspecto/impacto ambiental significativo;

!

Quando pertinente, indicação da meta à qual está associado, bem
como o respectivo indicador de desempenho;

!

Identificação do parâmetro que está sendo monitorado, bem como sua
periodicidade;

!

Local de coleta e método de coleta a ser empregado;

!

Níveis limítrofes (inferior e superior) do parâmetro conforme legislação
ambiental;

!

Denominação do procedimento que serve como referência para a
realização da análise, bem como forma de registro (formulário
específico);

!

Identificação do
procedimento.

funcionário

responsável

pela

realização

do
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O estabelecimento do plano de monitoramento do SGA é apresentado no
modelo do Quadro 35.
Neste

subsistema

também

é

necessário

assegurar

o

controle

de

equipamentos de inspeção, medição e ensaios dos equipamentos utilizados nos
processos de monitoramento. Nesse processo de calibração os equipamentos
devem ser:

!

!

Identificados em virtude do tipo de análise que realiza;

!

Calibração por método e frequência;

!

Localização do equipamento e usuário responsável;

!

Retenção dos registros de calibração.
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Quadro 35 – Modelo de plano de monitoramento
PLANO DE MONITORAMENTO
DATA:

Item

RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO:

Elemento a
ser
monitorado

Frequência de
medição ou
monitoramento

Procedimento
e/ou
formulário a
ser utilizado

%
amostragem

Responsável
pela medição
ou
monitoramento

Responsável
pela análise
do
resultado

Previsão

Previsto
1
Realizado
Previsto
2
Realizado
Previsto
3
Realizado
Previsto
4
Realizado

Fonte: Autora (2012)

Mês
1

Mês
2

Mês
3

Mês
4

Mês
5

Mês
6
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5.5.2. Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros
Para avaliação periódica do atendimento de requisitos legais, a sistemática
está apresentada no procedimento de gerenciamento de requisitos legais e outros
conforme apresentado no item 5.3.2.
5.5.3. Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva
Neste subsistema a organização deve estabelecer um procedimento para
definir responsabilidades e autoridades no tratamento e investigação das não
conformidades, ações corretivas e preventivas.
Reis, Queiroz e Lopes (2012) chamam atenção quanto a esse processo
aplicado às PMEs onde a mesma pessoa desempenha diversas funções. Nesse
contexto, a própria administração é a responsável por esse papel, ao mesmo tempo
que analisa criticamente o SGA. Se houver efetivo envolvimento e comprometimento
da alta administração com esse processo, isso pode se tornar uma vantagem.
O procedimento modelo para gerenciamento das não conformidade, ações
corretivas e preventivas proposto está definido como P.05 – Gerenciamento de não
conformidade, ações corretivas e preventivas.
P.05 - Gerenciamento de não conformidade, ações corretivas e preventivas
Objetivo
Sistematizar o processo de identificação e tratamento de não conformidades,
ações corretivas e preventivas.
Definições
Não conformidade: não atendimento de um requisito
Ação corretiva: ação para eliminar a causa de uma não conformidade
Ação preventiva: ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade
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Procedimento
As não conformidades, ações corretivas e preventivas devem ser registradas
e tratadas no âmbito SGA. O fluxograma desse processo (Figura 31) apresenta as
etapas de identificação, registro, análise, estabelecimento de planos de ação e
avaliação de eficácia.
Para o registro das não conformidades, ação corretivas e preventivas, está
apresentado um modelo conforme Quadro 36.
Figura 31 – Fluxograma de gestão de não conformidades, ações corretivas e preventivas
Gestão de não
conformidade, ação
corretivas e preventivas

Identificação do problema ou
detectar a não conformidade
(potencial)

Caracterizar a não
conformidade

Definir a disposição imediata

não

Fim

Requer ação
corretiva /
preventiva?

sim

Análise e identificação das
causas

Estabelecer plano de ação

Implementar ações

não
Eficaz?
sim

Encerra relatório

Arquiva relatório

Fim

Fonte: Autora (2012)
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Quadro 36 – Modelo de relatório de não conformidade, ação corretiva e preventiva

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

RNC N°:

1 IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO
ÁREA DE ORIGEM:

RESPONSÁVEL PELO
REGISTRO / ÁREA:

DATA DA OCORRÊNCIA:

DATA REGISTRO:

2 CLASSIFICAÇÃO
DETECTADO EM
AUDITORIA INTERNA

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES/ ÓRGÃOS/ OUTROS

AUDITORIA EXTERNA

ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO/ INSPEÇÃO/ MONITORAMENTO

AÇÃO CORRETIVA (AC)
AÇÃO PREVENTIVA (AP)

PRODUTO

PROCESSO

NÃO CONFORMIDADE (NC)

3 DESCRIÇÃO (Fato, local, data, hora, item não atendido, etc. (NC Real) / Problema a ser evitado (NC Potencial / Melhoria proposta)

3.1 AÇÃO IMEDIATA (Definir ação p/ mitigar efeito de NC Real e responsável pela ação)

DATA:
Resp:

4 ANÁLISE DE CAUSAS (Estabelecer a(s) causa(s) raiz da NC Real)

DATA:

5 PLANEJAMENTO DE AÇÕES (Estabelecer ações p/ eliminar a(s) causa(s) raiz identificadas)
AÇÃO

RESPONSÁVEL

DATA

1

2

3

4

6 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES PROPOSTAS (e reverificação após correção, quando aplicável)
DATA

7

VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA (Verificar se as ações realizadas evitaram a reincidência (AC) ou ocorrência (AP) de NC ou se atenderam às expectativas
de melhoria)
7.1

A AÇÃO FOI EFICAZ?

7.2

EVIDÊNCIAS (Descrever as evidências de eficácia das ações / Justificar a ineficácia)

(

) SIM

(

) NÃO

RESPONSÁVEL ENCERRAMENTO:

Fonte: Autora (2012)
!

RESPONSÁVEL

Nova RNC Nº:

DATA:
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Registros
Registros das não conformidades, ações corretivas e preventivas devem ser
mantidos.
5.5.4. Controle de registros
A organização deve estabelecer e manter procedimentos para identificação,
armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de registros.
Destaca-se nesse subsistema que a empresa elaborará formulários padrões
para registrar as evidências das ações do SGA. No entanto, sugere-se que somente
sejam criados formulários essencialmente necessários, de forma a evitar o aumento
da burocracia para o SGA.
A organização deve definir quais os registros do SGA serão mantidos
conforme o procedimento de controle de registros. Alguns exemplos de registros do
SGA:
!

Evidências de atendimento a requisitos legais, regulamentares e
outros;

!

Resultados da identificação dos aspectos ambientais;

!

Resultados das ações para atingimento dos objetivos e metas;

!

Autorizações, licenças e outras aprovações;

!

Registros de treinamento;

!

Relatórios de auditorias do SGA;

!

Relatórios de não conformidades, ações corretivas e preventivas;

!

Comunicações com clientes, fornecedores e partes interessadas;

!

Resultados das análises críticas da administração;

!

Planos de amostragem e dados de acompanhamento;

!

Registros de manutenção corretiva de equipamentos;

!

Certificados de calibração de equipamentos;

!

Laudos de análises laboratoriais.

O procedimento modelo para controle de registros do SGA proposto está
definido como P.06 – Controle de registros do SGA.

!
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P.06 – Controle de registros do SGA
Objetivo
Sistematizar

o

processo

de

identificação,

armazenamento,

proteção,

recuperação, retenção e descarte de registros do SGA.
Definições
Registro: Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de
atividades realizadas
Nota: Registros são evidencias objetivas que permitem demonstrar conformidade
com os requisitos especificados e a efetiva operação do SGA.
Procedimento
Para evidenciar a efetiva operação do SGA registros devem ser mantidos.
Cada área e/ou departamento deve se responsabilizar pela manutenção de seus
registros.
Para o efetivo controle de registros é apresentado um modelo de lista mestra
conforme Quadro 37.
Fluxograma: Não aplicável
Quadro 37 – Modelo de lista mestra de controle de registros
Lista Mestra de Registros
Código

Título

Revisão

Armazenamento

Proteção

Recuperação

Retenção

Descarte

(Número
/ código)

(Nome do
registro)

(Número
da
revisão)

(Local físico /
eletrônico)

(Acesso)

(Data /
alfanumérico)

(Tempo de
guarda)

(Reciclagem
/ destruição)

Fonte: Autora (2012)

5.5.5. Auditoria interna
Para evidenciar a efetiva operação do SGA deve-se estabelecer uma
sistemática de auditorias. Deve ser mantido procedimento documentado e
programas de auditorias periódicas. A empresa pode capacitar funcionários para
serem auditores internos ou contratar auditorias com empresas de consultorias.
!
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Convém destacar que para PMEs, com número reduzido de funcionários, uma
sugestão interessante é prever em seu orçamento a contratação de consultoria para
cumprimento da agenda de auditorias internas.
O procedimento modelo para auditoria interna do SGA proposto está definido
como P.07 – Auditorias internas do SGA.
P.07 – Auditorias internas do SGA
Objetivo
Sistematizar o processo de planejamento e implementação de auditorias
internas do SGA.
Definições
Auditoria interna: Processo sistemático, independente e documentado para
determinar a extensão na qual os critérios de auditoria do SGA estabelecidos pela
organização são atendidos.
Procedimento
As auditorias do SGA devem ser planejadas sistematicamente pela alta
administração da empresa. O planejamento das auditorias internas é realizado
conforme Quadro 38 – Modelo de programação anual de auditorias internas e
Quadro 39 – Modelo de planejamento de auditorias internas.
O planejamento das auditorias deve determinar os critérios da mesma, bem
como o escopo, frequência e métodos.
Quando for realizada por auditores internos, deve ser garantida a
imparcialidade quanto à sua condução. Um funcionário não pode auditar a sua
própria área de trabalho.
Quando a auditoria for contratada externamente, registros da qualificação dos
auditores devem ser mantidos.
O fluxograma desse processo é apresentado na Figura 32.

!
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Figura 32 – Fluxograma do processo de auditoria interna

Fonte: Autora (2012)

!
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Quadro 38 – Modelo de programação anual de auditorias internas
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - ANO ______
UN

ÁREA/
PROCESSO

PREVISTO
/
REALIZADO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado

Fonte: Autora (2012)
Quadro 39 – Modelo de planejamento de auditorias internas
PLANO DE AUDITORIA
LOCAL
PROCESSO
/
ATIVIDADE

(Unidade, Área,
Obra, ou Setor)

Fonte: Autora (2012)

AUDITADO /
ÁREA
(Eng. da Obra,
Mestre,
Almoxarife,
Diretoria, Equipe
ambiental)

DATA DA
AUDITORIA

HORÁRIO

AUDITOR

OBSERVAÇÕES

(Dia e Mês)

(Horário previsto
para início da
auditoria ou
período com
manhã ou tarde)

(Nome do
auditor ou
auditores)

Informações relevantes para realização da
auditoria
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Registros
Os relatórios de auditorias internas, bem como os registros de não
conformidades e qualificações dos auditores devem ser mantidos como registros do
SGA.
5.6.

Análise crítica pela administração
O SGA deve ser analisado criticamente pela alta administração da empresa

em intervalos planejados para assegurar sua continuada adequação, pertinência e
eficácia. A NBR ISO 14001 não requer procedimento específico para esse
subsistema. No entanto, esta sistemática deve ser inserida no manual de gestão
ambiental comentado anteriormente.
Os registros das análises críticas devem ser mantidos. O representante da
administração deve preparar uma pauta com no mínimo os itens de entrada para
análise:
! Resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos
requisitos legais e outros subscritos pela organização;
! Comunicação provenientes de partes interessadas externas, incluindo
reclamações;
! O desempenho ambiental da organização;
! Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas;
! Situação das ações corretivas e preventivas;
! Ações de acompanhamento das análises anteriores;
! Mudanças de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos
legais e outros relacionados aos aspectos ambientais;
! Recomendações para melhoria.
Deve-se estabelecer um plano de ação para as saídas da análise crítica.
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6

MODELO DE SGA NO SOFTWARE EXCEL
Neste capítulo é apresentado o modelo do SGA definido no capítulo 5,

desenvolvido no software Excel 2011. Destaca-se que Brauns (2007) desenvolveu
um modelo de SGA no software Excel para uso em micro e pequenas empresas de
escritórios. Entretanto, não há similaridades entre as duas proposições, exceto pelo
uso do mesmo software.
O modelo desenvolvido apresenta um detalhamento dos principais requisitos,
contendo os dados e padrões usualmente utilizados na implementação de SGA,
sendo possível sua aplicação imediata em PMEs.
Para exemplificar como o sistema foi desenvolvimento, no procedimento de
aspectos e impactos ambientais há uma base de dados. Dessa forma, a empresa
apenas preencherá os requisitos que forem aplicáveis às suas atividades. Outro
exemplo, é a proposição de indicadores ambientais para atendimento dos itens
relacionados à objetivos e metas, de forma a facilitar a implementação.
O modelo é interativo e de fácil preenchimento, de modo a tornar o sistema mais
leve e menos burocrático, garantindo o atendimento dos requisitos normativos. Para
o bom funcionamento do SGA no Excel, não poderão ser inseridas linhas no meio
das planilhas e os vínculos entre arquivos deverão ser atualizados conforme
customização de cada procedimento. As planilhas também apresentam comentários
explicativos de preenchimento de suas colunas.
Para os requisitos que mantiverem procedimentos documentados, os mesmos
poderão ser acessados na própria página, facilitando assim o acesso à informação
conceitual. O retorno à tela inicial do SGA também estará disponível em todas as
telas do sistema.
Espera-se que tanto o modelo de SGA quanto a rotina em Excel contribuam na
familiarização das PMEs na adoção de SGA, com percepções mais tangíveis dos
benefícios relatados na literatura.
Um compact disc (CD) contendo todos os arquivos constantes do SGA é parte
integrante desta dissertação, apresentado no Apêndice.

!
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6.1. Telas do sistema
A seguir são apresentadas as telas principais do SGA no software Excel. O
sistema foi desenvolvido considerando os requisitos normativos em uma
configuração do PCDA, seguindo uma sequência lógica de implantação. Conforme
apresentado no capítulo 5, alguns requisitos do SGA não são detalhados, pois são
particularidades muito específicas e que não podem ser generalizadas, tais como:
Política do SGA, Planos de emergências, entre outros, que devem ser desenvolvidos
considerando os aspectos de cada empresa.
Para iniciar o uso do SGA, todo o conteúdo do CD apresentado no Apêndice
deve ser copiado para uma pasta de trabalho da rede de computadores da empresa.
O arquivo modelo SGA deve ser aberto para iniciar o uso do SGA.
6.1.1.

Telas do SGA
A tela inicial apresentada na Figura 33, consta de quatro quadros com os

requisitos de implantação do SGA, envolvendo cada fase numa abordagem do
PDCA.
Figura 33 – Tela inicial do SGA

Fonte: Autora (2012)

A Figura 34 apresenta a planilha de gerenciamento de aspectos e impactos
ambientais. Para a elaboração desse requisito a organização deverá inserir as
!
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atividades, identificar os aspectos ambientais listados nas células e realizar a
classificação do risco. Existe uma planilha auxiliar contendo a base de aspectos
ambientais e automaticamente há o preenchimento do campo de impactos.
Figura 34 – Tela da planilha de gerenciamento de aspectos ambientais.

Fonte: Autora (2012)

Para acessar todas as telas do SGA em excel deve-se abrir o conteúdo do CD
constante no Apêndice.

!
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7

CONCLUSÃO
A cadeia produtiva da indústria da construção civil causa impactos ambientais

significativos na implantação de empreendimentos de infraestrutura. Dada a relação
cliente-fornecedor, as pequenas e médias empresas consistem em um ator
relevante nesse contexto, contribuindo com a geração de impactos ambientais de
elevada magnitude.
A relação cliente-fornecedor presente em empreendimentos de infraestrutura
representa uma importante parcela para economia e desenvolvimento do país, pois
as empresas de menor porte representam mais de 90% das empresas registradas
no Brasil.
Considera-se que a adoção de SGA pelas PMEs pode resultar no melhor
gerenciamento dos aspectos ambientais das atividades e consequentemente reduzir
os impactos ambientais causados. Ademais, considera-se que poderia proporcionar
ganhos estratégicos e financeiros pela habilitação na prestação de serviços em
novos clientes e organização das próprias atividades.
Há uma crença por parte das empresas de menor porte, de que a adoção de um
SGA seja apenas uma mera formalização para garantir a qualificação das empresas,
e que ainda incorre em incremento de custos para sua implementação. A revisão da
literatura mostrou que são muitos os benefícios advindos da implantação de SGA
em PMEs: (1) melhora da reputação e da imagem da empresa; (2) atendimento de
exigências de clientes; (3) melhorias no relacionamento com partes interessadas; (4)
melhoria no processo produtivo e redução de custo operacional; (5) conquista de
novos mercados e clientes.
Atualmente, a NBR ISO 14001:2004, apresenta-se como a ferramenta mais
adequada para nortear as empresas na implementação de um SGA. Foram
discutidos os benefícios e dificuldades apresentados pelas empresas, especialmente
as PMEs. Como benefícios destaca-se a melhoria de desempenho por meio do
gerenciamento dos aspectos ambientais associados.
Enquanto dificuldade para adoção, destaca-se que há uma ampla legislação
brasileira que norteia as questões ambientais, especialmente, no que tange à
adequação documental e consequentes obrigatoriedades de gerenciamento dos
aspectos ambientais associados pelas empresas.
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Com base em dados primários, dos empreendimentos estudados, foi possível
observar que as empresas de menor porte apresentam grande dificuldade em se
manter legalmente adequadas, seja por desconhecimento das legislações aplicáveis
às suas atividades, seja por dificuldades encontradas pelo próprio agente público.
Pela pesquisa observou-se que quanto mais longe dos centros brasileiros mais
desenvolvidos, maior a dificuldade na adequação quanto a regulação ambiental. O
empreendimento portuário, embora localizado em uma capital brasileira, São Luís,
apresentou fornecedores com maior número de

problemas para garantir a

prestação de serviço, se comparado ao empreendimento localizado no interior do
estado de São Paulo. Paradoxalmente, ainda há resistência das empresas quanto à
adequação junto ao IBAMA, que representa um custo anual considerado alto, e que
uma vez registrado, torna-se uma obrigação de renovação anual para essas
empresas.
Apresenta-se como produto desta pesquisa uma relação de requisitos
documentais que as empresas devem manter atualizados, de forma a garantir sua
adequação legal e qualificação para prestação de serviços em empresas de maior
porte.
Outro tópico importante da norma, e considerado como dificuldade para a
adoção refere-se à gestão dos aspectos ambientais. O gerenciamento dos aspectos
ambientais no contexto da prestação de serviço é uma atividade de atribuição do
contratante e da subcontratada, no caso as PMEs, caracterizando assim
corresponsabilidade entre partes. Nesse contexto, a PMEs tendem a se desenvolver
mais tecnicamente à luz da parceria com empresas de maior porte no
gerenciamento dos aspectos ambientais inerentes às suas atividades.
Outra contribuição desta pesquisa, obtido a partir dos dados primários de dois
grandes empreendimentos de infraestrutura em duas regiões distintas do país,
consiste na identificação dos aspectos e impactos ambientais. Demonstrou-se que
diferentes tipologias de empreendimentos possuem atividades similares na fase
construtiva, o que permitiu elaborar um compêndio mínimo de aspectos e impactos
ambientais a considerar neste contexto. Esse levantamento é uma importante base
inicial para uso na preparação de SGAs de outros empreendimentos de
infraestrutura similares.
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Com o intuito de facilitar e incentivar a adoção de SGA por PMEs, foi
apresentado um roteiro para aplicação dos requisitos normativos de modo simples e
aplicado.
O modelo prevê uma estrutura objetiva que, se implementada de forma
coerente, permitirá as empresas certificarem seus sistemas de gestão, além de
contribuir para o gerenciamento eficaz dos aspectos ambientais associados.
A PME também pode optar em implantar o SGA de forma gradativa, utilizando
como base a NBR ISO 14005:2012, e tendo como objetivo apenas se adequar à
legislação ambiental, afim de melhorar sua qualificação.
O SGA desenvolvido em Excel considerou a facilidade de aplicação do
software no dia a dia das empresas. Também com a finalidade de demonstrar que a
adoção do SGA pelas PMEs pode prescindir de recursos sofisticados e utilizar do
ferramental geralmente acessível à maioria das organizações, esta pesquisa
apresenta esse roteiro do SGA desenvolvido no software Excel.

Os principais

requisitos são apresentados com uma base de referencias, permitindo uma
aplicação objetiva para as pequenas e médias empresas.
Destaca-se a importância deste estudo como contribuição em apresentar a
relevância das PMEs na cadeia produtiva da construção civil, não somente pela
representatividade que esse setor e sua cadeia possuem na economia brasileira,
mas também pela oportunidade de demonstrar que o desempenho dessas empresas
pode ser incrementado quanto ao gerenciamento de seus aspectos ambientais.
Como desdobramentos desta pesquisa, recomenda-se, ainda, que estudos
futuros sobre gestão ambiental em PMEs abordem temas relacionados à avaliação
do seu desempenho ambiental e do comportamento do desempenho financeiro após
a implantação do SGA.
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ANEXO – ESTRUTURA CNAE
CNAE 2.1 – TOPO DA ESTRUTURA
SEÇÃO

DIVISÕES

DESCRIÇÃO DO CNAE

A

01..03

Agricultura,

pecuária,

produção

florestal,

pesca

aquicultura
B

05..09

Indústrias extrativas

C

10..33

Indústrias de transformação

D

35..35

Eletricidade e gás

E

36..39

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e
descontaminação

F

41..43

Construção

G

45..47

Comércio; reparação de veículos automotores e
motocicletas

H

49..53

Transporte, armazenagem e correio

I

55..56

Alojamento e alimentação

J

58..63

Informação e comunicação

K

64..66

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

L

68..68

Atividades imobiliárias

M

69..75

Atividades profissionais, científicas e técnicas

N

77..82

Atividades administrativas e serviços complementares

O

84..84

Administração pública, defesa e seguridade social

P

85..85

Educação

Q

86..88

Saúde humana e serviços sociais

R

90..93

Artes, cultura, esporte e recreação

S

94..96

Outras atividades de serviços

T

97..97

Serviços domésticos

U

99..99

Organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais

Fonte: IBGE (2012)
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APÊNDICE – Compact Disc (CD) – SGA no Excel
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