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RESUMO

O presente trabalho faz uma avaliação da gestão ambiental das indústrias

químicas do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, procuramos relatar as principais

ações e instrumentos gerenciais disponíveis às organizações e delineamos um quadro

das idéias relativas ao desenvolvimento sustentável que deveriam permear todas as

ações do gerente ambiental na indústria.

A partir das informações colhidas, avaliamos os aspectos primordiais dessas

atividades como a demandas por assessoria técnica; os aspectos ambientais relevantes;

as ações implementadas; projetos e inovações; as dificuldades para a melhoria; registros

sistemáticos; as ações externas e as ações futuras; investimentos; os recursos humanos;

aspectos do mercado e a legislação.

Concluímos com uma análise sobre os diversos aspectos observados, sugerindo

conceitos e ações que ratificam, acrescentam ou alteram as ações gerenciais observadas.

ABSTRACT

This work presents the environmental characteristics of the chemical industry

located in the Brazilian state of Rio de Janeiro. First, sustainable development concepts

are organized as a framework that should guide the actions of the environmental

managers working for that industry segment.

The collected data allowed an evaluation of the core topics related to those

activities, such as: the need for technical support; relevant environmental issues;

implemented actions; projects and innovation; barriers for improvement; records on a

regular basis; externai and future actions; investments in environmental management;

human workforce; market conditions; and legal aspects.

Finally, the conclusion of the study is drawn from an overall analysis of the

several aspects observed. The outcome is a set of recommended concepts and actions

that confirm, add or change the current management actions.
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1 O PROBLEMA

1.1 INTRODUÇÃO

Independentemente do grau de credibilidade que se dê aos arautos do apocalipse,

o fato indiscutível é que o ser humano, ao longo dos últimos séculos, e principalmente,

nas últimas décadas, tem se valido da natureza de forma predatória e inconseqüente.

A natureza reage, mais cedo ou mais tarde, contra as agressões que sofre por

culpa de um "desenvolvimento" indiscriminado. Um dos produtos resultantes desse

desenvolvimento é a poluição ambiental. Ações integradas devem ser implementadas

para minimizar os estragos promovidos pela constante deterioração dos recursos natu

rais e reduzir a probabilidade de se inviabilizar a continuidade da vida assim como a

conhecemos.

O desenvolvimento tecnológico atende às demandas organizacionais numa

velocidade que supera a própria capacidade humana em adaptar-se na antiga tecnologia

já instalada. Este processo de adaptação às novas conjunturas, tendo o propósito de

solucionar, com suas técnicas inovadoras, os problemas emergentes em termos

microeconômicos, gera os novos problemas macro-econômicos que provavelmente

deverão ser solucionados no futuro, ao nível da organização, por meio de novas

técnicas. Neste cenário, as técnicas de gestão e tecnologias avolumam-se num caminhar

nem sempre bem planejado ou monitorado e cujas conseqüências podem não ser previ

síveis. A preocupação com a degradação ambiental provocada pelas indústrias cresce

como conseqüência, não só dos vários efeitos negativos percebidos pela comunidade,

como também do próprio desenvolvimento de uma consciência de cidadania na socie-



dade. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ethos1, isto influi nas organiza

ções a medida que, uma resposta a esta demanda ambiental, reflete positivamente na

visão que a sociedade tem daquela empresa, gerando um efeito benéfico em termos de

diferencial competitivo.

O processo de produção na indústria química, possui também o mesmo espectro

da conformação produto/resíduo. Conjunções que carregam um potencial capaz de cau

sar efeitos negativos ao meio ambiente estão disseminados ao longo de todo o processo

produtivo.

O projeto às vezes não prevê todas as possibilidades devido à complexidade do

sistema e o lapso entre o momento da percepção do problema até o efetivo combate às

suas causas pode gerar prejuízos ambientais incalculáveis e conseqüentemente, lesões à

imagem da empresa.

Os órgãos oficiais de fiscalização do meio ambiente, as organizações não gover

namentais e as comunidades locais formam, de certa forma, um conjunto de proteção da

sociedade contra atentados ao meio ambiente ocasionados pelas indústrias, mas é notó

ria a grande dificuldade de acompanhamento de todas as fontes geradoras de possíveis

acidentes que atentem contra a natureza, necessitando por parte da indústria, a adoção

de medidas auto-reguladoras.

O setor químico, por tratar-se de um setor cujos produtos e insumos são compos

tos, muitas vezes, por substâncias de elevado poder ofensivo à saúde da população, deve

tratar a proteção ao meio ambiente como prioritário em suas plantas. Para tanto, as ge-

http://www.ibdd.org.br/jornal/iorn O.html#pesquisa ethos



rèncias das indústrias devem atender às reivindicações ambientais de forma pró-ativa, o

que significa

organizar um sistema utilizando-se de todos os instrumentos de administração disponí

veis para resolver os problemas antes que eles efetivamente aconteçam.

Numa análise superficial, supomos que os programas de qualidade industrial, as

melhores tecnologias de informação e um sistema logístico bem estruturado, entre ou

tros, devam fazer parte de um arcabouço instrumental complexo porém útil para a ges

tão ambiental e cuja utilização, com maior ou menor eficiência, dependerá da destreza

do gerente.

Somados a estes, acreditamos que os programas de educação ambiental e a inter

ferência na cultura organizacional da empresa, sejam fundamentais para a capilarização

das ações de preservação do meio ambiente, delegando e transferindo o sentimento de

responsabilidade para o funcionário que, com seu conhecimento tácito, adquirido no

trabalho cotidiano, poderá facilitar a implementação das ações de prevenção e correção

a possíveis acidentes.

O conceito de Indústria Química2 por nós compreendido é o mesmo que o IBGE

e a ABIQUIM estabeleceram com base na revisão n° 3 da ISIC (International Standard

Industry Classification), na qual este setor abrange os seguinte segmentos:

a. Fabricação de produtos químicos inorgânicos;

b. Fabricação de produtos químicos orgânicos;

c. Fabricação de resinas e elastômeros;

d. Fabricação de fibras, cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos;

e. Fabricação de produtos farmacêuticos;

f. Fabricação de defensivos agrícolas;

http://www.ibge.net/ home/ estatística/' economia/ industria/ pia/ atividades/ ativ99/ tabelaativl99.shtm.
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g. Fabricação de sabões, detergentes, prod. de limpeza e artigos de perfumaria;

h. Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, laças e produtos afins;

i. Fabricação de produtos e preparados químicos diversos;

Propomos portanto neste trabalho, um estudo do modelo gerencial na indústria

química do Estado do Rio de Janeiro, parametrizando-o com a questão ambiental e, a-

pós a análise dos dados colhidos, respondermos à seguinte indagação:

Como as indústrias químicas do Estado do Rio de Janeiro estão tratando da ques

tão ambiental em suas unidades fabris ?

1.2 OBJETIVOS

De forma prática, o objetivo principal deste trabalho é descrever um conjunto de

medidas adotadas na gestão do meio ambiente nas indústrias químicas do Estado do Rio

de Janeiro.

Vislumbramos também a possibilidade de responder a certas questões que, de

alguma forma estão associadas ao objetivo principal. Dentre elas podemos destacar:

Quais os principais instrumentos gerenciais utilizados na indústria química do

Rio de Janeiro para a gestão do meio ambiente ?

Há um padrão único de tratamento da questão ambiental nesse setor ou existem

ações particulares em cada empresa ?

Qual a visão das gerências de meio ambiente da indústria química do Rio de

Janeiro sobre a responsabilidade social das empresas ?

Se, pudermos influir, mesmo que em parte, na solução de tais questões, estare

mos logrando um êxito satisfatório para o nosso trabalho e cumprindo, com segurança,

o nosso objetivo principal.

10



1.3 DELIMITAÇÃO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Ao descrevermos um conjunto de medidas gerenciais que caracterizam a gestão

do meio ambiente na indústria química do Rio de Janeiro, nos limitaremos àquelas que,

segundo os responsáveis pela adoção de tais medidas, surtiram os efeitos de maior im

pacto na redução dos agentes poluidores ou na ampliação da capacidade de proteção

ambiental ou ainda na conscientização dos funcionários da empresa ou membros da

comunidade sobre a importância da questão ambiental.

Pela complexidade característica do objeto de estudo, buscaremos, dentro dos

nossos limites, contribuir para incrementar a literatura sobre gestão ambiental, com mais

um pequeno dado para reflexão sobre as possibilidades alternativas no âmbito organiza

cional, para não só, se possível, minimizar os efeitos da poluição no meio ambiente,

como também dotar as indústrias com mais um instrumento para melhoria da eficiência

operacional e aumento da competitividade que, em última instância, beneficiaria os con

sumidores finais.

Portanto, a relevância de um estudo como este que nos propomos está

principalmente na possibilidade de oferecer uma maior compreensão de como as

indústrias químicas do Estado do Rio de Janeiro estão gerenciando a questão ambiental

em suas unidades fabris, estendendo também a possibilidade de oferecer maiores

subsídios para novas pesquisas sobre o tema e eventuais melhorias nas práticas

ambientais para o desenvolvimento da qualidade de vida da população.

11



2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 INTRODUÇÃO

A possibilidade de sistematizar as funções exercidas pelo ser humano no

desenvolvimento de seu trabalho nas organizações nos permite delinear os principais

fatores que influenciam a melhoria da qualidade deste trabalho e tratá-los de forma

única ou integrados como sistema.

Quando tratamos do problema da gestão ambiental nas indústrias químicas, veri

ficamos que uma das características da gestão ambiental é tentar integrar todos aspectos

da organização para proporcionar a melhoria da eficiência no sistema. Consideramos

que dentre os principais aspectos intrínsecos à atividade da gerência do meio ambiente

em indústrias, podemos relacionar, dentre outros:

a) Programas de análise da situação social e cultural dos funcionários;

b) Estratégias de marketing;

c) Programas de educação ambiental;

d) Plano de transportes e logística;

e) Programa de gestão de resíduos sólidos;

f) Programa de gestão de água e efluentes;

g) Programa de gestão de energias;

h) Programa de redução de ruídos e conforto ambiental;

i) Programa de gestão de tecnologias.

Todos os itens acima devem estar relacionados uns com os outros, em forma de

matriz de influência recíproca, para que o sistema funcione adequadamente. Assim, a

criação de instrumentos para diagnosticar as condições sócio-econômicas e culturais dos

funcionários deve ser o primeiro passo, pois a partir deste diagnóstico poderemos optar

pelas ações mais adequadas a serem implementadas no espaço organizacional. Os de-

12



mais itens podem ser desenvolvidos mais ou menos de forma concomitante porém inte

grada, para não haver descontinuidade ou incongruência no sistema.

As estratégias de marketing deverão voltar suas diretrizes para incutir nos clien

tes a consciência dos benefícios que uma organização sustentável pode oferecer não só

pelo respeito à vida no planeta, mas também pela redução de custos dos produtos pro

porcionada pelo aumento do diferencial competitivo.

Os funcionários e comunidade devem se conscientizar da importância em parti

cipar dos programas de educação ambiental, da importância da boa utilização dos equi

pamentos para a melhoria da qualidade de vida. Os programas de educação ambiental

devem ser formulados com o intuito de ensinar aos funcionários e comunidade em geral,

quanto às condutas pessoais e coletivas para a redução do consumo de água e de energi-

a, redução de ruídos, redução da emissão de gases poluentes, disposição adequada de

lixo, reciclagem, recuperação e reutilização de materiais, etc.

O plano de transporte e logística deve ser elaborado de forma integrada para do

tar o sistema de uma capacidade para suportar todos os fluxos de mercadorias e pessoas

com a menor utilização possível de recursos, sejam materiais, humanos ou energéticos.

Para tanto, os próprios fluxos devem ser otimizados, de acordo com a característica da

empresa, levando-se em consideração os padrões desejados pelo mercado.

O programa de gestão de resíduos sólidos deve estar associado aos programas

de educação ambiental, de gestão tecnológica e de logística para avaliação e seleção

com vistas à reciclagem, reaproveitamento, reutilização, armazenagem ou dispensa dos

materiais de forma apropriada.

A programa de gestão de águas e de efluentes devem incorporar medidas de a-

bastecimento e fluxo apropriado, integrado ao programa de gestão tecnológica e com

ajustes proporcionados pela educação ambiental e pela estratégia de marketing, pois

estas deverão criar as condições adequadas para a implementação das melhores ações

13



por conseqüência de uma consciência favorável ao meio ambiente. Desse modo, preci

saríamos de instrumentos para definir também a melhor forma de captação, de distribui

ção e de utilização de água, além do devido tratamento aos efluentes. Nesse caso, a de

finição das tecnologias é muito importante.

Optar pela melhor matriz energética para cada ocasião, incorporando a geração e

a distribuição é um problema relativo ao programa de gestão de energias, que também

deve ser integrado à gestão de tecnologias e mesmo à gestão das águas e efluentes por

que muito se gasta em energia tanto pela forma de captação e distribuição quanto pelo

padrão de consumo. É preciso haver um relacionamento com o programa de educação

ambiental para implementar as políticas ambientais para modificação de comportamen

to relativo ao consumo e utilização da água e emissão de efluentes.

O programa de redução de ruídos e conforto ambiental está, de certa forma, rela

cionado com o plano de transportes e logística para adequar os meios e vias de transpor

te; com o sistema de gestão de tecnologias para definir os melhores métodos e equipa

mentos que influenciam na transformação do espaço físico pelo homem gerando o me

nor custo ambiental possível; e finalmente com os programas de educação ambiental em

consonância com os programas de gestão de águas e gestão de energias para adequar o

comportamento humano.

A gestão de tecnologias é um item que está presente em todo o sistema organi

zacional e deve estar intimamente integrado a todos os demais itens. O problema é co

ordenar todas as possibilidades consideradas, haja vista a dinâmica das inovações cons

tantes e a compatibilidade entre equipamentos e filosofias de integração.

14



2.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO

A globalização da economia, o desenvolvimento das tecnologias da informação

e a complexidade dos sistemas organizacionais da atualidade nos remete a cada momen

to para novas conjunturas e novas atitudes. Com base na teoria da administração e suas

várias abordagens e devido ao esgotamento dos modelos de gestão vigentes, novos ins

trumentos de gestão são desenvolvidos mas nem sempre empregados de forma coorde

nada para obter os resultados desejados.

A base teórica, que compreende todas as escolas de administração, deverá então

nortear a instrumentalização de apoio à gestão empresarial com o objetivo de alcançar a

competitividade necessária no atual momento histórico, no qual a demanda por produtos

e serviços de qualidade, incluindo, neste caso, a qualidade ambiental, aparece como uma

imposição do mercado.

Como Westley e Vredenburg3 sugerem, novas teorias científicas tanto quanto os

trabalhos desenvolvidos na área da administração, estratégia e da teoria organizacional,

não especificamente ligadas às áreas da gestão ambiental podem ter importantes impli

cações para a solução dos problemas para um desenvolvimento sustentável. Para os au

tores, o grande desafio está em conceber os princípios que possam unir o vazio concep-

tual entre as teorias econômicas e administrativas com o entendimento científico da di

nâmica dos ambientes naturais.

A adaptação aos novos conceitos gerenciais não são novidade para as organiza

ções e a cada evento proporcionado por inovações tecnológicas, pela movimentação do

mercado especulativo, por reações de clientes ou conjunturas econômicas, novas ações

J WESTLEY, Francês e VREDENBURG, Harrie. Sustainability and the Corporation: Criteria for Align-

ing Economic Pratictice With Environmental Protection. Jounal of Management Inquiry, Vol 5 n°2, june

1996. Sage Publications, Inc, p.117.
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são implementadas juntos às empresas para um novo posicionamento mais adequado,

necessário para a manutenção da competitividade.

A capacidade de gerenciar depende da habilidade do indivíduo em organizar um

pacote de medidas que, integradas entre si, atendam com maior eficiência a proposta

estipulada pela empresa. Para isto, o conhecimento dos instrumentos de gestão e de suas

respectivas abrangências são de vital importância.

Toda a atividade gerencial requer uma atitude, uma ação. As ações são executa

das por pessoas. Para alcançar os objetivos da empresa, é necessário influir na motiva

ção das pessoas em prol destes objetivos. A cultura organizacional, neste contexto, tem

um papel primordial.

O conceito de cultura numa organização deve abranger todo um leque de

participações. Por ter uma grande amplitude, verifica-se na historicidade, na conjuntura

e no interior das organizações por meio da interação pessoal. Deste modo, a cultura ao

mesmo tempo unifica e integra, criando as condições para as relações sociais sob os

mesmos signos e valores, cultura também divide, hierarquizando ou criando castas e

estamentos.

Cultura organizacional4 também é definida como filosofias partilhadas, ideolo

gias, valores e crenças, suposições, expectativas, atitudes e normas nas seguintes dimen

sões: regularidade observada nos comportamentos; as normas partilhadas nos trabalhos

em grupo; os valores dominantes; a diretriz filosófica da organização; as 'regras do

jogo'; o sentimento ou 'clima' da organização. Todas estas dimensões manifestadas em

bens e serviços, expressões verbais, comportamentos e emoções.

Para executar o trabalho de forma correta, com objetivos claros e coadunados

com os objetivos da empresa, é preciso que o funcionário esteja consciente da amplitude

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989 - parte I: Uma descrição

densa : por uma teoria interpretativa da cultura, págs. 20,2 Ie24.
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de seus atos no exercício de sua função. Somente um programa para aproximação de

uma cultura que a empresa quer e necessita, pode municiar a organização com este am

biente.

Programas bem sucedidos para a educação ambiental também devem incorporar,

no funcionário, a idéia de que o seu comportamento na relação de trabalho e a execução

de sua atividade específica, influenciarão todas as etapas correspondentes e subsequen

tes e que dependerá portanto, também dele funcionário, o nível de qualidade dos produ

tos e serviços de sua organização.

O patamar tecnológico, por sua vez, influencia também diretamente o processo

de gestão das atuais organizações. Quando se coloca a questão da implementação de

novas tecnologias, há sempre um efeito quase que inconsciente de se admitir a nova

tecnologia como algo que irá influenciar positivamente no progresso da humanidade.

Seitz\ porém, alertou-nos sobre as seguintes reflexões:

• Benefícios a curto prazo por empregar uma tecnologia, podem impossibilitar-nos de

alcançar algumas metas a longo prazo;

• Podem haver conseqüências imprevistas no emprego de uma tecnologia;

• O emprego de certos tipos de tecnologia em certas situações pode ser inadequado;

• Há muitos problemas que a tecnologia não pode solucionar.

Ainda de acordo com autor, a tecnologia é essencialmente neutra. A maior parte

dela não é boa nem má. É o emprego que os seres humanos fazem da tecnologia que

determina se ela será, sobretudo, benéfica ou maléfica.

A partir dos anos 70, com o aparecimento do computador pessoal, as organiza

ções introduziram novas formas de se relacionar com o mundo dos negócios. O desen-

5 SEITZ, John L. A política do desenvolvimento - uma introdução a problemas globais. Zahar, Rio de
Janeiro, pág. 149
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volvimento da tecnologia da informação vem revolucionando a vida do homem comum.

A produção em massa, vai sendo substituída pela produção "customizada", abrem-se as

possibilidades para a adoção de estratégias cujo foco é o cliente.

Giovanni Dosió considera que o desenvolvimento da tecnologia da informação

propiciou uma aceleração nos atuais processos de produção de forma análoga ao pro

porcionado pela revolução industrial. De fato, as possibilidades alcançadas pela implan

tação da informática nas organizações atuais seriam impensáveis antes dos anos 70.

O maior legado deste conhecimento para a gestão ambiental está na possibilida

de de adoção de tecnologias capazes de prevenir aspectos ambientais indesejáveis, diag

nosticá-los ou até mesmo corrigi-los de forma automática, diminuindo o risco de possí

veis acidentes.

2.3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A relação entre o meio ambiente e empresas mudou a partir da realização da

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, realizada em Estocolmo na

Suécia, em 1972.

Nesta Conferência foram criados o Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente e a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, permitindo

que o termo meio ambiente seja mais um item nos debates para formulação das políticas

públicas e estratégias empresariais.

Esta Comissão, presidida pela primeira ministra da Noruega, Gro Harlem Brund-

tland, elaborou um relatório em 1987, denominado Our Common Future e conhecido

DOSI, Giovanni et ali. The Nature of the Innovative Process. Londres 1988. Pág. 222.
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mundialmente como Relatório Brundtland no qual o tema principal é o desenvolvimento

sustentável.

Desenvolver de forma sustentável significa poder atender às demandas atuais da

sociedade, em termos de bens, produtos e serviços, sem prejudicar a capacidade de su

prir, com qualidade, as necessidades das futuras gerações.

Para definir qualidade de bens, produtos e serviços, dependeremos, evidente

mente do momento histórico que se encontra a sociedade, no entanto, a idéia de preser

vação do potencial da natureza em perpetuar-se é fundamental para entender o desen

volvimento sustentável.

Entender que o retorno do investimento em preservação ecológica vem no longo

prazo e a diversidade das espécies garantem a continuidade dos ecossistemas que con

tribuem para a criação de fontes de economia por meio de produção de bens, pesquisas

científicas, turismo, etc...

Entender que a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias devem ter

como princípio básico a redução constante, se possível a eliminação, do uso dos recur

sos naturais não renováveis.

O bem estar das futuras gerações depende de atitudes eficazes e urgentes para a

preservação do meio ambiente, depende também de uma educação direcionada ao De

senvolvimento sustentável e de uma visão da interdependência entre ecologia e econo

mia.

A poluição do ar e da água, o esgotamento dos lençóis subterrâneos, a prolifera

ção de produtos químicos tóxicos e de rejeitos perigosos, a erosão e desertificação dos

solos são exemplos das conseqüências das relações de produção no atual estágio da hu

manidade.

Segundo o Relatório Brundtland, a consciência dos limites do mundo é um dos

fundamentos principais para a solução dos problemas da humanidade. Desde a Confe-
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rência de Estocolmo, esta afirmação tem sido repetida em diversos lugares, sob diversas

formas e o otimismo em relação a esta capacidade do ser humano é necessário para a

formulação das ações políticas indispensáveis ao combate da evidente deterioração do

planeta.

2.3.1 GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Algumas definições de Desenvolvimento sustentável são apresentadas ou

formuladas por Bezerra e Pontes7, e descritas a seguir:

"Desenvolvimento Sustentável é progredir sem diminuir as perspectivas das ge

rações futuras" (Lester Brown, do Worldwatch Institute)

"Desenvolvimento Sustentável significa adotar estratégias de negócio que aten

dam às necessidades da organização, do ser humano, da comunidade, ao mesmo tempo

que mantêm os recursos naturais para as próximas gerações." (World Business Council

for Sustainable Development).

"Descobrir e utilizar uma nova consciência que nos permite progredir em todas

as dimensões ecológicas (humana, social, econômica e ambiental), apoiando, conser

vando e restaurando todos os recursos que o planeta coloca à nossa disposição para as

futuras gerações." (Bezerra e Pontes).

Para se corrigir os problemas ambientais da atualidade, conseqüentes das rela

ções de produção e o modo de vida do ser humano, principalmente nas sociedades de

senvolvidas, e se orientar para uma relação sustentável com a natureza, é necessária a

elaboração de políticas globais, desenvolvidas mundialmente, com apoio de todas as

nações envolvidas e sustentadas pelas comunidades locais.

BEZERRA, Márcio F.C. e PONTES, Luiz Henrique. Organizações Sustentáveis - Você Pode Construí-

las. Págs. 6 e 7.
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A estratégia de transição para o Desenvolvimento sustentável requer, segundo

Sachs , um crescimento de longo prazo nos países do cone sul e do leste europeu, con

jugando ainda uma série de ações de caráter preventivo e de abrangência mundial. Os

países desenvolvidos deveriam então assumir a maior parcela de custo para o ajuste

tecnológico, adotando também práticas comerciais mais flexíveis.

A visão de crescimento deve estar associada a determinados parâmetros funda

mentais. O consumo nos países desenvolvidos deve ser estabilizado a patamares susten

táveis e o conceito de equilíbrio entre produção e preservação dos recursos deve ser

incorporado de tal forma que as ações humanas venham a adotar parâmetros de desen

volvimento que produzam uma distribuição da renda com maior equidade, avaliando a

eficiência econômica em termos macro sociais, otimizando a utilização de recursos não

renováveis e intensificando as pesquisas em novas tecnologias para a redução da emis

são de poluentes.

No estágio atual de deterioração ambiental, é necessário garantir uma adequação

das relações com o meio ambiente como forma de preparação para um momento poste

rior, no qual as ações preventivas serão preponderantes. Esta adequação consistiria,

primeiramente, no controle de emissões de particulados resultantes da geração de eletri

cidade e das atividades industriais; no controle de emissões de dióxido de enxofre; no

controle da emissão de chumbo causadas por veículos e no controle e preservação de

parques e florestas.

Se pobreza leva à maior degradação do meio ambiente o que, por sua vez, em

pobrece ainda mais a população, os países pobres seriam, portanto, os mais prejudicados

com os efeitos da poluição ambiental, daí a necessidade de rompimento com as antigas

* SACHS, Ignacy . Estratégias de Transição para o séc.XXI. Para Pensar o Desenvolvimento Sustentável.
Ed. Brasiliense. Págs. 42,43.
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práticas e da visão negativa do curto prazo, por meio de ações conjuntas com envolvi

mento do público bem informado, das ONGS, comunidade científica e indústria.

Na visão de Andrew Steer9, a idéia de que a intensificação da atividade econô

mica prejudica o meio ambiente baseia-se em suposições estáticas acerca de tecnologi

as, preferências e investimentos em meio ambiente pois os relacionamentos entre insu-

mos e produtos, bem como os efeitos globais da atividade econômica e do meio ambien

te estão em constante mudança. Neste caso, as forças positivas de substituição, a inova

ção tecnológica e a mudança estrutural compensariam as conseqüências negativas da

redução do crescimento global. São investimentos, que o autor considera relativamente

baixos devido aos benefícios gerados pelo crescimento econômico, chamado assim de

"ganho recíproco" como por exemplo as políticas que desestimulam o consumo exces

sivo de recursos; a regulamentação para definição dos direitos de propriedade; a acele

ração dos programas de educação e planejamento familiar, os programas de extensão e

pesquisa agrícolas e os investimentos em saneamento e abastecimento de água.

2.3.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS EMPRESAS

Stuart L. Hart10, afirma que para se chegar a um modelo sustentável, é preciso

estabilizar ou reduzir a demanda ambiental. Para que isto seja alcançado, deve-se mexer

nos três fatores que influenciam esta demanda: a população, o nível de consumo e a

tecnologia adotada e isto só é possível com a mudança da visão das empresas em rela

ção ao mundo. Segundo o autor, as empresas deveriam então primeiramente se perguntar

se elas fazem parte dos problemas ou das soluções ambientais e a partir daí estabelece

rem uma estratégia ambiental baseada em três estágios:

9 STEER, Andrew. Meio Ambiente e Desenvolvimento. Finanças & Desenvolvimento, junho 1992. Pág.
18.

10 HART. Stuart L.. Strategies for a Sustainable World. Harvard Business Review. Janeiro- fevereiro
1997. pág. 71.
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a) Adotar uma política que privilegie a prevenção ao invés de simplesmente o controle

da poluição. As normas internacionais para a implementação dos sistemas de gestão

ambiental contribuem eficazmente para a adoção dessa política;

b) Focar as atividades na redução de poluição não apenas nos processos de fabricação

dos produtos mas também por todos os possíveis impactos ambientais associados ao

ciclo de vida do produto. A análise dos prováveis efeitos nocivos devem começar e ter

minar fora das dependências da empresa, desde a aquisição dos insumos até o destino

final após a disposição dada pelos consumidores. Deve-se, se possível, administrar para

produzir ou utilizar produtos que possam ser recuperados, reciclados ou reutilizados;

c) Adotar tecnologias limpas. A existência de uma base tecnológica não é garantia

para o Desenvolvimento sustentável. A indústria química, embora invista pesadamente

na prevenção da poluição, ainda depende do cloro como substância básica no processo

produtivo e os produtos organoclorados são tóxicos ou bioacumulativos ou persistentes

na natureza.

A visão de sustentabilidade é indispensável para as empresas que querem se

engajar neste novo modelo de produção. Embora as indústrias químicas tenham sido as

principais vilãs em décadas passadas, estão hoje investindo seriamente em desenvolvi

mento sustentável.

Alguns autores enfatizam que a adoção de práticas reguladoras em meio ambien

te nas empresas tem gerado mais lucros que custos. Porter e Linde11 afirmam que um

estudo sobre prevenção de geração de resíduos em 29 indústrias químicas, identificou

181 atividades, sendo que, em apenas um caso, resultou em aumento do custo líquido.

As empresas ainda podem e devem mudar a visão dos clientes em relação às

preferências por produtos e serviços que ofereçam menos ameaça ao meio ambiente,

PORTER, Michael E. e LINDE, Claas Van Der. Green and Competitive. Harvard Business Review.

Setembro-Outubro 1995. Pág. 125.
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pois, como relata Schmidheiny12 "o empresariado não mudará para melhor enquanto os

mercados em que atua não emitirem uma sinalização diferente: a que torna inseparáveis

a excelência econômica e a excelência ambiental."

Devido à indiscutível interação que o setor produtivo tem com o meio ambiente,

nada mais óbvio que incorporar esta esfera ao negócio, ou seja, adotar o meio ambiente

como parte do negócio, como ferramenta para competir no mercado.

Dessa forma o setor empresarial e em particular, o setor industrial, deve procurar

realizar os investimentos necessários em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias

limpas, modificações de processos, gestão de resíduos e educação ambiental, dentre

outras medidas necessárias para alinhar-se com as tendências atuais por uma gestão am

biental no âmbito da gestão empresarial.

Estas ações, não são propostas ao acaso pois tendem a constituir-se num dos

principais fatores de competitividade da empresa, tanto quanto a qualidade do produto

quanto à conformidade, seu custo e comercialização.

Westley e Vredenburg'3, fazendo um paralelo entre as esferas técnicas e da natu

reza, expõem quatro princípios como guias que possibilitarão unir os conceitos da teoria

econômica e da administração com o entendimento científico da dinâmica dos ambien

tes naturais, para que tanto no nível global quanto no nível organizacional seja viável

uma estratégia para o meio ambiente de forma a garantir um desenvolvimento sustentá

vel:

a) Os ecossistemas são caracterizados como um processo cíclico. A tecnologia indus

trial segue, em última instância, um pensamento linear.

SCHMIDHEINY, Stephan. A Empresa do Desenvolvimento Sustentável. Revista Finanças e

Desenvolvimento. Dezembro/1992. Pág. 2

13 WESTLEY, Francês e VREDENBURG. Harrie. Sustainability and the Corporation: Criteria for Align-
ing Economic Pratictice With Environmental Protection. Jounal of Management Inquiry, Vol 5 n°2, junho

1996. Sage Publications Inc. Pág. 106.
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b) Um ecossistema é sempre balanceado, tudo é compensado em termos de troca de

matéria e energia. Na esfera técnica, para se garantir lucro, algumas vezes os custos têm

sido debitados à natureza.

c) As partes de um ecossistema natural são interdependentes, uma parte não pode ser

separada do todo sem que haja dano tanto à parte quanto ao todo. Na esfera técnica as

ações estão sob uma perspectiva de competição na qual uma parte pode sobreviver e

ainda prosperar por meio da dominação de seu ambiente.

d) Os ecossistemas tem uma consistência própria, natural. As partes são mutuamente

adaptáveis, umas com as outras. A esfera técnica é caracterizada pelas mudanças rápidas

onde o crescimento de uma das partes é visto não só como algo positivo como também

que pode ser reproduzido infinitamente, sem se importar com o impacto sobre o sistema

com um todo.

Estes princípios, se nortearem as decisões dos principais empresários deverão

oferecer maiores possibilidades para um futuro menos cinza e um desenvolvimento,

teoricamente sustentável, minimizando os problemas ambientais, promovendo a igual

dade social, sem eliminar a possibilidade de aumento da eficiência nos processos produ

tivos e a elevação efetiva dos lucros.

Neste sentido, e apresentando as bases de consenso por uma gestão para o de

senvolvimento sustentável, Viola e Reis14 argumentam o seguinte: "o principal dilema

do atual desenvolvimento sustentável nos parece que se encontra entre a necessidade de

continuar ampliando e consolidando suas bases de sustentação político-social, a fim de

transformar-se numa alternativa realista ao modelo de desenvolvimento dominante, e a

necessidade de dar uma forte base científica a suas políticas, a fim de que também se-

14 VIOLA, Eduardo J. e REIS, Hector R. "in" HOGAN Daniel Joseph e VIEIRA, Paulo Freire (organiza

dores). Dilemas Socioambientais e Desenvolvimento Sustentável. Editora da Unicamp, 1996. pág. 79.
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jam realistas . ainda a risco de contradizer os pressupostos ideológicos de alguns setores

de sua base político-social."

Em Maimon15, vimos que uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup envol

vendo 22 países, ricos e pobres, em 20 deles os problemas ambientais foram considera

dos tão importantes quanto o crescimento econômico, 53% estavam dispostos a pagar

mais caro pela proteção ambiental. No Brasil, este índice subia para 71%.

Dessa forma, é possível inferir que a proteção ambiental não traz benefícios ape

nas para as empresas que realizam a gestão para um desenvolvimento sustentável. A

preservação da natureza é benéfica para toda a população. Por outro lado, as empresas

que apresentam mais aspectos ambientais, não estão somente prejudicando o índice de

eficiência delas mesmas e reduzindo a sua capacidade de competir no mercado, elas

estão efetivamente prejudicando o meio ambiente e por conseqüência, a saúde humana.

2.3.3 ECO-EFICIÊNCIA

Os termos ecoeficiência e produção limpa foram primeiramente cunhados pelo

World Business Councilfor Sustainable Development (WBCSD) e pelo United Nations

Environment Program (UNEP), com a orientação de que os produtos poderiam ser fa

bricados com a utilização de menos recursos naturais, provocando menos poluição ao

meio ambiente, com menor custo total.

Na definição elaborada pelo WBCSD e reproduzida em Bezerra e Pontes16 "a

ecoeficiência é obtida pela entrega de bens e serviços com preços competitivos que sa

tisfazem as necessidades humanas e trazem qualidade de vida, progressivamente redu-

15 MAIMON, Dália. Eco-Estratégias nas Empresas Brasileiras: Realidade ou Discurso?. Revista de
Administração de Empresas. São Paulo: EAESP/ FGV, julho/agosto 1994. pág. 121/122.

16 BEZERRA, Márcio F.C. e PONTES, Luiz Henrique. Organizações Sustentáveis - Você Pode Construí-
las.
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zmdo impactos ambientais dos bens e serviços através de todo o ciclo de vida para um

nível, no mínimo, em linha com a capacidade estimada da Terra suportar".

A ecoeficiência é a melhor compatibilização dos processos produtivos com os

recursos naturais e engloba ferramentas como prevenção da poluição, economia de e-

nergia, redução de resíduos e produção limpa por meio da análise e reavaliação do pro

cesso de produção.

Uma das idéias principais é entender que todos os resíduos foram, um dia, maté

ria-prima e a produção mais limpa faz com que as matérias-primas sejam melhor utili

zadas, ou seja, que todo o processo seja otimizado. Dessa forma, teremos um aumento

do produto e uma diminuição dos resíduos, o que traz um benefício econômico imedia

to. O benefício ambiental é decorrente da diminuição do volume de resíduos.

De acordo com Nascimento17, a ecoeficiência está baseada em três pilares: eco

nômico, ambiental e social, pois uma empresa ou um processo, para serem válidos den

tro dos conceitos sociais atuais, devem ser economicamente rentáveis, ambientalmente

compatíveis e socialmente justos.

O autor critica o sistema de produção no qual, o consumo justifica a produção e

a produção que incentiva o consumo - "Assim, são criadas necessidades artificiais, que

não

correspondem aos sistemas culturais locais, mas que induzem à aquisição de bens, sem

questionamento quanto sua validade ou utilidade. Vivemos em um mundo em que as

pessoas se aferem pela sua tenência, pelo que possuem de bens materiais e não pela sua

qualidade de vida e felicidade".

17 NASCIMENTO, Carlos Adilio Maia do. Em busca da Ecoeficiência. http[read.adm.ufrgs.br-readl5-
artigo-artigo5 .htm
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I Si

Adicionalmente, Schmidheiny esclarece que a ecoeficiência depende não só

da inovação tecnológica mas também de mudanças efetivas nos objetivos e hipóteses

comuns às atuais organizações e que envolvem as atividades empresariais, modificando

as práticas diárias e os instrumentos utilizados, rompendo com os critérios convencio

nais e a tradições comerciais para alcançar um grau de visibilidade positiva perante em

pregados, acionistas, vizinhos, grupos de interesse público (inclusive organizações am

bientais), consumidores, fornecedores, governos e público em geral, pois o conceito que

a empresa tem entre os interessados nas suas operações (e entre elas a participação na

resolução das questões de sustentabilidade) definirá a viabilidade da empresa no longo

prazo.

No âmbito da empresa, a adoção de uma política ambiental, esclarecendo suas

intenções e princípios em relação ao meio ambiente, incorporando inclusive uma estru

tura para ação e definição de seus objetivos e metas ambientais, pode favorecer para a

criação das condições básicas que melhoram o seu desempenho ambiental global e por

tanto, a sua competitividade.

2.3.4 POLÍTICAS AMBIENTAIS

A aplicação das políticas ambientais necessita de uma avaliação caso a caso pois

a eficiência de cada um depende da especificidade do problema. Tanto Steer19 quanto

Sachs20 indicam que os projetos de desenvolvimento ambiental devem estar em confor

midade com o costume da comunidade local e que nestes projetos, o conceito de des-

18 SCHMIDHEINY, Stephan. Mudando o Rumo - Uma Perspectiva Empresarial Global sobre Desenvol

vimento e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1992. pág. 11.

19 STEER, Andrew. Meio Ambiente e Desenvolvimento. Finanças & Desenvolvimento. Jun/92. pág. 21.

20 SACHS, Ignacy. In BURSZTYN, Mareei. Para Pensar o Desenvolvimento Sustentável. Ed. Brasiliense

pág. 39.
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centralização deve estar bem incorporado por todos os envolvidos, para que as chances

de fracasso sejam reduzidas.

A questão ambiental tem tido uma presença cada vez mais constante na agenda

governamental. Mareei Bursztyn21 ressalta que "em toda parte, salvo paradoxalmente

nos países socialistas (...), foram sendo criadas estruturas governamentais voltadas para

a regulamentação e para a fiscalização das atividades causadoras de danos ao meio am

biente."

Para implementação das políticas públicas de caráter ambiental as autoridades

dispõem de instrumentos específicos para regulamentar a utilização dos recursos ambi

entais pelos diversos agentes econômicos. Segundo Sérgio Margulis22 estes instrumen

tos dividem-se em dois tipos principais: Instrumentos de Comando e Controle (CEC) e

Instrumentos de Mercado (IM).

Os instrumentos de comando e controle são um conjunto de procedimentos pré

definidos, como licenças, zoneamentos e padrões que devem ser rigorosamente atendi

dos pelos agentes empreendedores, sob pena de multas e outras sanções de ordem eco

nômica.

Os instrumentos de mercado são instrumentos alternativos ou complementares

aos instrumentos de comando e controle e tem como orientação o incentivo econômico,

baseando-se no Princípio do Poluidor Pagador (PPP)23, cujo fundamento principal é a

noção de que os custos sociais e ambientais devem ser levados em conta na apuração

dos custos totais.

BURSZTYN, Mareei .Para Pensar o Desenvolvimento Sustentável. Estado e meio Ambiente no Brasil:

Desafios Institucionais. Ed Brasiliense. págs. 85, 86.

"" MARGULIS, Sérgio. A Regulamentação Ambiental. Texto para Discussão, IPEA, Rio de Janeiro,

1996. Pág. 9.

:j Comissão Mundial sobre meio Ambiente e Desenvolvimento(CMMAD). Nosso Futuro Comum. Rio de
Janeiro, Fundação Getúlio Vargas,1991. Pág. 11.
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Para Margulis24, há vantagens na aplicação dos instrumentos de mercado pois,

para a mesma eficiência alcançada, os custos sociais são menores; as empresas ficam

mais flexíveis para controlar suas emissões e recebem um incentivo permanente na pro

cura de novas tecnologias que sejam ainda mais eficientes; os governos asseguram uma

fonte adicional de recursos além de reduzirem os custos de controle sobre as atividades

das empresas.

Os principais grupos de instrumentos de mercado para a gestão ambiental, se

gundo o autor, são os seguintes:

a) taxas ambientais - taxas por emissão( efluentes líquidos, atmosféricos, etc), taxas ao

usuário ( serviço de tratamento de esgotos), taxas por produto ( pesticidas, baterias,

CFC, combustíveis altamente poluentes, etc), taxas administrativas (custos de governo)

e taxas diferenciadas (produtos similares com efeitos ambientais diversos);

b) criação de um mercado - Quotas de emissão são negociadas entre as empresas. O

"direito de poluir" é comprado quando o custo marginal para controle da emissão de

poluentes for maior que o preço da quota;

c) sistemas de depósito e reembolso - paga-se mais para a utilização de produtos

potencialmente poluentes e ressarcimento quando da devolução de materiais ou

produtos a centros autorizados de reciclagem ou reutilização;

d) subsídios - Incentivos para a redução de emissão de poluentes (incentivos fiscais,

créditos subsidiados, concessões, etc).

Outros instrumentos complementares de defesa do meio ambiente seriam a edu

cação e a informação disseminadas por meios de comunicação, seminários, debates pú

blicos, etc. e que ajudam à população para um melhor entendimento dos problemas a

24 Op. Cit. Págs. 11 e 12.
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serem enfrentados, possibilitando inclusive na negociação direta entre os grupos interes

sados, sem que haja uma interferência direta por parte do governo.

A eficiência na aplicação dos instrumentos de regulamentação ambiental depen

deria então da capacidade dos governos na avaliação dos problemas e no desenvolvi

mento de um sistema de medidas integrado com as políticas macroeconômicas.

As limitações de ordem financeira, institucional e de recursos humanos, se não

impedem, dificultam a implementação das políticas ambientais nos países em desenvol

vimento. O ideal, nestes casos, seria a elaboração de um plano de metas realista, con-

gruente com a capacidade institucional e com os recursos orçamentários disponíveis,

tendo-se em mente que a prevenção, representada pelos estudos de impacto ambiental,

pelos zoneamentos ou pelas taxas sobre combustíveis, é mais barata que a ação correti

va.

Para desenvolver uma política para o meio ambiente, Schmidheiny25 recomenda

a reforma dos sistemas fiscais, tanto de países desenvolvidos ou em desenvolvimento,

adequando os preços dos recursos naturais e da poluição, buscando uma combinação

ótima entre regulamentos, auto regulamentação e instrumentos econômicos adaptada

para as condições específicas de cada país.

Os instrumentos de comando e controle, para alcançarem a eficiência desejada,

necessitam de um acompanhamento fiscal e policial intensivos. São portanto, difíceis de

serem implementados em países carentes de recursos como o Brasil e podem dificultar a

viabilidade econômica das empresas de menor escala ao impingirem um alto custo de

controle ambiental.

SCHMIDHEINY, Stephan. Mudando o Rumo - Uma Perspectiva Empresarial Global sobre Desenvol

vimento e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1992. pág. 30.
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Vários outros autores~ò,apontam as seguintes tendências nas políticas internacio

nais e na legislação ambiental:

a) Princípio do poluidor pagador:

b) Limites de cargas aceitáveis para despejo de resíduos no solo e água;

c) Responsabilidade continuada do produtor;

d) Comercialização de cotas de emissão de resíduos;

e) Acordos e códigos voluntários de ética;

f) Normas ambientais;

g) Selo ambiental;

h) Prevenção e minimização de resíduos;

i) Inventário e registro de emissão de resíduos;

j) Banimento de POPs - Poluentes Orgânicos Persistentes;

k) Direito público de acesso à informação sobre riscos de produtos para o homem e

o ambiente;

1) Convenção de Basiléia - Transporte transfronteiriço de lixo industrial;

m) Poluição transfronteiriça;

n) Proteção da camada de ozônio;

o) Defesa da Biodiversidade;

p) Proteção do aquecimento do planeta;

q) Certificação de materiais

Tais tendências teriam como base, princípios sócio-ecológicos de sustentabilida-

de nos quais as substâncias extraídas da litosfera não devem ser acumuladas, sistemati

camente, na ecosfera; os produtos gerados pelo homem não devem ser também acumu

lados, sistematicamente, na ecosfera; as condições físicas para a produção e diversidade

26 FURTADO, J.S., MARGARIDO, A.C., SILVA, E.R.F. da. Estratégias de Gestão Ambiental e os Ne
gócios da Empresa, www.vanzolini.org.br/areas/ desenvolvimento/producaolimpa/textos.html
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na ecosfera não devem ser sistematicamente deterioradas; o uso de recursos deve ser

eficiente e limitado às necessidades humanas, garantindo a oportunidade de escolha para

as gerações futuras e os valores culturais das comunidades devem ser respeitados.

2.3.5 POLÍTICAS AMBIENTAIS NO BRASIL

Embora o código das águas de 1934 já explicitasse uma idéia de regulamentação

do uso de recursos ambientais, somente a criação da SEMA (Secretaria Especial do

Meio Ambiente), em 1973, representou um primeiro ato, em relação ao problema emer

gente da questão ambiental no Brasil.

A criação da SEMA foi na verdade uma resposta aos organismos internacionais,

porque a participação do Brasil na Conferência de Estocolmo, em 1972, tinha deixado

uma imagem negativa do país em relação à sua política ambiental.

De acordo com Viola e Reis27, o Brasil liderava um grupo de países em desen

volvimento que via a defesa do meio ambiente como uma possível causa de restrição ao

crescimento, sob o argumento que a principal poluição era a miséria. A política interna

do país, naquele momento, incentivava o ingresso de indústrias, mesmo que poluentes,

para impulsionar o desenvolvimento econômico.

Esta fase caracteriza-se então pela criação de organismos públicos com funções

específicas estipuladas pelo Estado, normalmente de fomento ao desenvolvimento eco

nômico de determinados setores produtivos. A problemática ambiental era ainda defini

da como controle de poluição e preservação de algumas amostras de ecossistemas natu

rais.

Em 1981, a lei 6938 criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente integrado pelo

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, propondo uma Política Nacional de

"' Op. Cit. Pág. 83.
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Meio Ambiente, tentando conciliar pela primeira vez, segundo Bursztyn28,

desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente, culminando com a

resolução n° 001/86 do CONAMA que obrigava a realização de estudos de impacto

ambiental (EIA) para atividades potencialmente danosas ao meio ambiente.

O CONAMA foi considerado um avanço no conceito de gestão pública por atuar

de forma descentralizada, congregando em seu colegiado diferentes níveis de poderes

públicos e delegados de instituições da sociedade civil, com funções tanto consultivas

quanto deliberativas.

Após a criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente em

1985, transformado em Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente em 1987

e com a extinção deste último dois anos depois, a SEMA retorna ao Ministério do Inte

rior e, em 1989 é criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA, com a fusão da SEMA, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento

Florestal - IBDF, Superintendência de Desenvolvimento da Borracha- SUDHEVEA e

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE.

Dentre as competências do IBAMA estão a preservação, conservação, fomento e

controle dos recursos naturais renováveis em todo o território federal; proteger bancos

genéticos da flora e da fauna brasileira, e estimular a educação ambiental nas suas dife

rentes formas.

Mas o gigantismo de uma estrutura como a do IBAMA, regido sob as diversas

formações culturais dos órgãos que o formaram, num contexto político neoliberal, com

redução de um Estado cujas performances ambientais não eram compatíveis com o de

senvolvimento econômico esperado, acabaram gerando dificuldades iniciais de desem

penho institucional. Por outro lado, observa-se no contexto da atuação deste órgão, uma

Op. Cit. Pág. 87.
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das primeiras tentativas de associação da proteção ambiental com o uso sustentado dos

recursos naturais.

Uma nova fase no trato da questão ambiental no Brasil inicia-se nos anos 90,

caracterizada pela internalização, no âmbito das decisões públicas, da consciência da

globalização dos problemas ambientais. No entanto, Bursztyn29 afirma que o desempe

nho das instituições ficam limitados devido à escassez de recursos financeiros e por uma

cultura primordialmente desestatizante do neoliberalismo.

Outros problemas significativos listados pelo autor, são a falta de continuidade

dos programas institucionais, qualificação insipiente de recursos humanos e a cultura

burocrática do aparelho de Estado que muitas vezes, quando da sobreposição das ações,

de forma não hierarquizada, entre ministérios e autoridades ambientais, reduz ou impe

de a sinergia e integração necessárias a este tipo de atividade.

Um importante momento para o desenvolvimento da cultura ambiental no Brasil

foi a realização da ECO-92 no Rio de janeiro (Conferência da ONU sobre o Meio Am

biente e Desenvolvimento - UNCED), com a participação de 170 países, secretariada

por Maurice Strong, o mesmo da conferência de Estocolmo, em 1972.

A RIO 92 apresentava como objetivos, entre outros30:

a) examinar a situação ambiental do mundo e as mudanças ocorridas depois da Confe

rência de Estocolmo;

b) identificar estratégias regionais e globais para ações apropriadas referentes às prin

cipais questões ambientais;

c) recomendar medidas a serem tomadas a níveis nacional e internacional referentes à

proteção ambiental através de política de desenvolvimento sustentado;

29 Op. Cit. Pág. 90.

j0 http://www.mma.gov.br/port/se/agen21/capa/index.html
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d) promover o aperfeiçoamento da legislação ambiental internacional;

e) examinar estratégias de promoção de desenvolvimento sustentado de eliminação da

pobreza nos países em desenvolvimento.

A Agenda 21, elaborada a partir dessa conferência, é referência para que os vá

rios setores da sociedade brasileira possam se guiar de forma integrada num contexto de

respeito à natureza e desenvolvimento sustentável.

Para melhor ilustrar o presente trabalho, no Anexo IV expomos um relatório da

cronologia dos fatos políticos relativos ao meio ambiente e que tiveram maior relevân

cia no Brasil, neste último século.

2.4 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL

A responsabilidade ambiental passou a ser encarada como uma necessidade das

empresas a partir da década de 80, devido à mudança de comportamento dos consumi

dores. Maimon31 afirma que as empresas vem se adaptando aos novos parâmetros mer

cadológicos em três linhas da ação distintas, seja incorporando equipamentos de contro

le de poluição sem modificar a estrutura produtiva e produto, ou, de acordo com as exi

gências de mercado ou da legislação, modificando o processo e/ou produto em si; ou

numa terceira linha de ação, antecipando aos problemas ambientais, adotando um com

portamento pró-ativo e de excelência ambiental.

A performance ambiental estaria ainda diretamente condicionada pela maior ou

menor inserção no mercado internacional dessas empresas que além das pressões por

parte de acionistas e consumidores, sofreriam pressões por parte de órgãos internacio

nais de financiamento que exigem os relatórios de impacto ambiental para liberação de

11 MAIMON. Dália. Eco-Estratégias nas Empresas Brasileiras: Realidade ou Discurso?. Revista de
Administração de Empresas. São Paulo: EAESP/ FGV, julho/agosto 1994. pág. 121/122.
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verbas e finalmente, pressões por parte de movimentos internacionais de preservação da

natureza.

Puppim de Oliveira32, ao relatar sobre a desenvolvimento sustentável nas empre

sas ao redor da baía da Guanabara, informa que a pressão dos ambientalistas, a partir da

década de 70 gerou as primeiras iniciativas das empresas brasileiras em relação às ques

tões ambientais e que, atualmente, os investimentos efetuados na área ambiental tem

alguns motivos adicionais:

a) a percepção que o investimento em meio ambiente tem retorno, ou seja, que elas

podem ganhar eficiência no processo de produção ou economizar recursos financeiros

ao investirem em melhorias ambientais;

b) A legislação tem ficado bastante rigorosa em relação a crimes ambientais e novos

atores como o ministério público e marinha estão atuando de forma agressiva na fiscali

zação do meio ambiente;

c) O surgimento de um número cada vez maior de organizações não governamentais

ambientalistas;

d) A exigência dos consumidores por bens produzidos de maneira ambientalmente sus

tentável;

e) A criação de barreiras comerciais por parte de países com maior exigência nas

questões sanitárias e ambientais;

f) A pressão indireta por parte de investidores estrangeiros que passam a analisar o

"currículo ambiental" das empresas ao decidirem suas aplicações.

Eduardo Silva divide o potencial para a vantagem competitiva, quanto às ques

tões ambientais, em três níveis:

'2 OLIVEIRA. José Antônio Puppim de .Relatoria do Seminário Internacional sobre Gestão Sustentável
da Baía de Guanabara, dias 14, 15 e 16 de agosto de 2000.

" SILVA. E. R F da. O Desenvolvimento Sustentável, as Normas Ambientais e a Produção Limpa.
www.vanzolini.org.br/areas/desenvolvimento/producaolimpa/ textos.html
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a) o das conformidades, onde se atende a legislações e regulamentos;

b) o do atendimento ao binômio cliente/qualidade, representada pelas EMAS ("Envi-

ronmental Management and Audit Scheme", da comunidade européia ) e pelos padrões

ambientalistas das normas ISO da série ISO 14.000;

c) os códigos de lideranças, que têm na Carta de Princípios para o Desenvolvimento

Sustentável da Câmara de Internacional do Comércio (ICC).

James Harrington34 considera que a maneira como as organizações administram

as questões ambientais podem ser classificadas da seguinte forma:

a) Baseada em artifícios - a organização encerra sua operações e muda para outro local

(paraísos de poluição) em resposta a ao problema ambiental;

b) Baseada em respostas - a organização responde a uma questão ambiental quando ela

efetivamente aparece, com ações reguladoras para a ocasião;

c) Baseada na conformidade - a organização controla o risco e a responsabilidade de

acordo com a lei. O ambiente é um custo planejado de se fazer negócios;

d) Gestão ambiental - a organização gerencia sistematicamente suas questões ambien

tais. A gestão ambiental é vista como investimento como forma de reduzir custo de ope

rações e aumentar a receita. Cumpre políticas ambientais reguladoras próprias, normal

mente mais severas que as da localidade onde está atuando;

e) Prevenção de poluição - a política ambiental é integrada a todas atividades da orga

nização. O ambiente é uma fonte de renda e uma vantagem competitiva.

f) Desenvolvimento Sustentável - A organização considera o impacto social, ambien

tal e econômico de suas atividades, produtos e serviços. A gestão das questões ambien

tais é vista como responsabilidade social, moral e ética.

'4 Harrington, H. James. A Implementação da ISO 14000: Como Atualizar o SGA com Eficácia. São Pau
lo: Atlas,2001. págs. 28 e 29.
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Furtado, Margando e Silva'" preconizam os seguintes princípios para uma ges

tão ambiental responsável:

a) Prioridade organizacional;

b) Gestão integrada (eco-gestão);

c) Compromisso com a melhoria dos processos;

d) Educação de recursos humanos;

e) Prioridade de enfoque;

f) Produtos e serviços não-agressivos;

g) Orientação do consumidor;

h) Equipamentos e operações para eficiência ambiental;

i) Pesquisa sobre impactos ambientais;

j) Enfoque preventivo;

k) Orientação de fornecedores e subcontratados;

1) Planos de emergência;

m) Transferência de tecnologia limpa;

n) Contribuição ao esforço comum;

o) Transparência de atitudes;

p) Atendimento ao público e comunicação ambiental

Os sistemas de gerenciamento ambiental compreendem a formulação de uma

política ambiental que reflita o compromisso da empresa com o meio ambiente, assim

como a criação de uma estrutura e de mecanismos para tratar de sua implementação. A

política ambiental da empresa se define em ações de curto, médio e longo prazos, isto é,

o encaminhamento do controle ambiental deve ser realizado desde a concepção de um

produto/projeto até a eliminação de todos os resíduos gerados ao final de sua vida útil.

35 FURTADO, J.S., MARGARIDO, A.C., SILVA, E.R.F. da. Estratégias de Gestão Ambiental e os Ne
gócios da Empresa, www.vanzolini.org.br/areas/ desenvolvimento/producaolimpa/textos.html
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Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento36, Ges

tão Ambiental "é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a

direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças

institucionais se harmonizam e reforçam o potencial presente e o futuro, a fim de aten

der às necessidades e aspirações humanas."

Vianna e Veronese37 definem gerenciamento ambiental industrial como a inte

gração de sistemas organizacionais e programas a fim de permitir:

a) o controle e a redução dos impactos ambientais, devido a operações ou produtos;

b) o cumprimento das leis e normas ambientais;

c) o desenvolvimento e uso de tecnologias adequadas para reduzir ou eliminar resíduos

industriais;

d) o monitoramento e avaliação dos processos e parâmetros ambientais;

e) a redução ou eliminação dos riscos ao meio ambiente e ao homem;

f) a utilização de tecnologias limpas (clean tecnologies), com o objetivo de minimizar

os gastos de energia e materiais;

g) a melhoria do relacionamento entre a comunidade e o Governo;

h) a antecipação de questões ambientais que possam causar problemas ao meio ambi

ente e à saúde humana.

Para tanto, os autores descrevem os seguintes instrumentos para gerenciamento

ambiental nas indústrias:

a) a política ambiental que define os objetivos e diretrizes no sentido de prevenir e con

trolar a poluição, atuando de forma a proteger o meio ambiente e a saúde dos trabalha

dores e comunidade, seguindo a legislação ambiental, formando parcerias com institui-

'6 www.qualitividade,com.br/iso 14000texto.htm

" VIANNA, Marcelo D. B. e VERONESE, Gilberto. Políticas Ambientais Empresariais. Revista de Ad

ministração Pública. Rio de Janeiro: FGV. jan./mar. 1992. p.127 / 128
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çòes públicas ou privadas para estabelecer os procedimentos mais adequados, num es

forço contínuo de todos os funcionários em prol de uma cultura de preservação e melho

ria do meio ambiente;

b) organização ambiental da empresa, com a criação de setores ou funções específicas

para cuidar da questão ambiental;

c) auditoria ambiental com o objetivo de permitir uma investigação sistemática dos

programas de controle ambiental, auxiliando a identificação das situações potenciais de

problemas ambientais futuros, verificando se a empresa está seguindo os programas

estabelecidos pelas normas e padrões da empresa e da legislação vigente;

d) monitoramento ambiental para verificar a eficácia de todas as ações de controle,

aferindo a qualidade final do processo de gerenciamento ambiental integrado ao proces

so industrial por meio de análises laboratoriais ;

e) estudos de impacto ambiental para a completa caracterização do empreendimento,

seus efeitos ambientais prováveis e medidas de controle e elaboração do respectivo pla

no de acompanhamento para as fases de implantação e operação;

f) análise e gerenciamento de risco por meio de ações como checklists, inspeções de

segurança, classificação relativa, análise preliminar de perigo, análise de simulação,

análise de modos de falhas e efeitos, análise de árvore de falhas, análise de árvore de

eventos, análise de causa/conseqüência e análise de erro humano;

g) tecnologia de controle ambiental, para adoção de tecnologias limpas que minimizam

os impactos ambientais e os riscos inerentes aos processos industriais, permitindo a re

dução de resíduos industriais por meio do uso mais eficiente de energia e matéria prima,

reduzindo consequentemente a reciclagem e aproveitamento de rejeitos;

h) relacionamento com a comunidade e o governo, que é indispensável para a avalia

ção dos resultados, identificação dos aspectos ambientais e melhoria dos procedimentos

e ações futuras.
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Organizações"8 como o Brazilian Environmental Mall (BEM), reconhecem que,

mesmo não sendo obrigatório, isto é, mesmo não existindo legislação em qualquer ní

vel, que obrigue uma organização produtiva a realizar o desenvolvimento e a implanta

ção de seu Sistema de Gestão Ambiental, o comércio internacional vem estabelecendo

como condição de comercialização de produtos e serviços, a certificação formal dos

fornecedores em termos da gestão ambiental. Assim, esta organização também sugere

certas ações para a implantação do Sistema de Gestão Ambiental:

a) Política Ambiental: começa com a alta administração. Compreende estruturar as

ações e estabelecer as metas e os objetivos ambientais.

b) Planejamento: identificar os processos que estão agredindo o meio ambiente e ela

borar um conjunto de procedimentos que são fundamentais para implementar e operar o

Sistema de Gestão Ambiental.

c) Implementação e Operação: são as ações para reduzir os impactos ambientais nega

tivos, trazendo melhorias à produção e melhorando a imagem da empresa.

d) Monitoração e Ações Corretivas: Avaliar a performance ambiental, e verificar a

eficácia das ações corretivas e preventivas.

e) Análise Crítica Ambiental: a alta administração deve rever periodicamente a política

e avaliar os ajustes na Política Ambiental.

A idéia de se implantar um Sistema de Gestão Ambiental, mais do que estabele

cer parâmetros ambientais compatíveis com a melhoria da qualidade do meio ambiente

ou cumprir uma conformidade da legislação, busca melhorar a performance empresarial

em termos de competitividade e abrangência num mercado cada vez mais exigente, no

qual o sucesso no tratamento das questões ambientais vem ultrapassando outros indica

dores de qualidade na análise de eficiência das empresas.

'8 www.bem.com.br/bem/servicos/estudos ambientais/informação para gestao.html
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A tendência à diminuição do risco ambiental tem mobilizado as organizações

para a implantação de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) como forma prática de

evidenciar a adesão aos princípios do Desenvolvimento Sustentável.

2.4.1 SISTEMAS DA QUALIDADE

Inicialmente, o conceito de qualidade39 esteve ligado à visão fabril tradicional

como atendimento às especificações. Posteriormente o conceito evoluiu para a visão de

satisfação, não só do cliente, mas de todos os envolvidos nas atividades da empresa.

Paralelamente a esta evolução do conceito de qualidade, surgiu a visão de que o mesmo

era fundamental no posicionamento estratégico da empresa perante o mercado.

A qualidade abrange agora elementos diversos como melhoria de vida no traba

lho, promoção da diversificação das funções, a melhoria das condições ambientais, sim

plificação das relações comerciais e maior capacidade para estabelecer a competitivida

de.

De acordo com Garvin40 a inspeção formal foi uma das práticas iniciais para

estabelecer o controle de qualidade. Surgiu com o estabelecimento da produção de mas

sa e a necessidade de produção de peças intercambiáveis para manutenção de armamen

tos adquiridos pelo Exército dos EUA. A partir da criação do sistema racional de gabari

tos e medidas, outras técnicas foram então incorporadas para obter melhorias no produ

to. O controle estatístico de qualidade e técnicas de amostragem foram desenvolvidas

até que, em 1951, Joseph Juran41 abordou a questão do nível de qualidade desejado pa-

19 SLACK. Nigel e outros - Ed. Atlas - edição compacta, São Paulo, 1999.pág.504.

40 GARVIN, David A. Gerenciando a Qualidade - A Visão Estratégica e Competitiva. Rio de Janeiro:
Qualitymark Editora, 1992. Cap. 1.

41 JURAN, Joseph in GARVIN. David A. Gerenciando a Qualidade - A Visão Estratégica e Competitiva.
Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 1992. Pág. 14
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rametrizando-o com o custo de produção. Em 1956, Armand Feigenbaum42 introduziu a

noção de administração da qualidade total (TQM - Total Quality management) quando

propôs o sistema de controle total da qualidade baseado numa matriz de responsabilida

des englobando grupos ou departamentos e suas respectivas funções. No Japão, este

conceito foi colocado em prática, de fato, em ampla escala, contribuindo para populari

zar a abordagem e a sigla TQM.

Com base na teoria da probabilidade, a engenharia da confiabilidade propunha o

exame minucioso sobre possíveis falhas na produção e testes de reavaliação e sistemas

redundantes para prevenção da ocorrência de defeitos.

Defeito zero foi outro programa desenvolvido pela indústria bélica dos EUA que

considerava que, ao obstinar o trabalhador a executar a tarefa certa, de forma correta,

na primeira vez que for executada, alcançaria o objetivo de extinguir as falhas no pro

cesso de produção. O gerenciamento de processos pode ser facilitado com a utilização

do Ciclo PDCA43 (plan, do, check, action). Este ciclo é composto por etapas consecuti

vas e cíclicas de planejamento, execução, verificação e ações corretivas. O planejamen

to permite estabelecer os fatores interdependentes meta, plano e recursos. A etapa se

guinte consiste na execução das ações ordenadas pelo planejamento. A verificação é

feita para acompanhar o andamento das ações e do plano geral. As ações corretivas

serão implementadas no sentido de reordenar o processo para cumprir os cronogramas

ou adequação do plano original.

" ibid.id.

43 CAMPOS, Vicente Falconi. Gerência e qualidade total: estratégia para aumentar a competitividade da

empresa brasileira - Belo Horizonte, MG: Fundação Christiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG,

1990. p.42
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O desenvolvimento das técnicas para elevar a qualidade do produto tomaram

novos enfoques ao se perceber que a estratégia para a qualidade pode ser uma estratégia

para a melhoria da competitividade.

Assim, verificou-se que a qualidade deveria ser disseminada por toda a empresa,

com o envolvimento de todas as funções e não simplesmente no processo de fabricação

do produto, surgindo então o controle da qualidade total, baseada não no produto mas

nos clientes. Estes ditariam até que ponto o produto deveria ser melhorado a partir da

quilo que a concorrência oferece.

No envolvimento total pela qualidade, não só a especialização técnica continua

sendo desejável, mas a compreensão dos objetivos estratégicos da empresa, no que tan

ge à missão, objetivos e metas. Os programas de educação e treinamentos são indispen

sáveis para a implantação do gerenciamento para a qualidade total. Campos44 preconiza

a adoção de um decálogo da educação e treinamento com os seguintes pontos:

a) Delegação - a responsabilidade e autonomias são importantes para que associadas

ao conhecimento do indivíduo possam produzir os melhores resultados;

b) Aceitação - os indivíduos devem estar propensos ao treinamento como forma de

melhoria individual e coletiva. Deve-se criar um ambiente tal que as pessoas se sin

tam desafiadas para o treinamento. O grupo deve estar imbuído do sentimento de a-

prender. A inclusão do sistema PDCA é útil nesse momento ao propiciar o desen

volvimento dos debates dos procedimentos permitindo às pessoas maior vontade de

contribuição ao projeto;

c) Padronização das normas e procedimentos operacionais. Descrição do trabalho exe

cutado em cada tarefa;

d) Fazer do treinamento um meio para conseguir um objetivo predeterminado;

44 Op. Cit.. Pág. p.123
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e) Acompanhar, junto com o treinamento, a aplicação prática daquilo que está sendo

treinado;

f) Utilizar, sempre que possível, instrutores internos, com apresentação de exemplos

da própria empresa. Ensinar é sempre a melhor maneira de aprender;

g) A mensagem transmitida deve ser sempre a mesma. Os cursos devem ser padroniza

dos após algum tempo;

h) É necessário um plano de treinamento compatível com a aplicação do ciclo PDCA,

ou seja, de comum acordo com todos na empresa, atendendo aos objetivos declara

dos e relacionados com o plano de carreira do empregado;

i) Todo treinamento deve ser de responsabilidade da chefia imediata do empregado. O

treinamento formal, em sala de aula, deve corresponder a 25% do total e por solici

tação da chefia. O restante do treinamento (75%) é feito no próprio trabalho, no re

lacionamento chefe-subordinado;

j) O conhecimento caminha na direção do elogio.

Um programa simples e que traz um resultado ótimo, é o programa 5 S's cuja

origem é Japonesa. Este método foi concebido por Kaoru Ishikawa45, em 1950, no Ja

pão do pós-guerra, inspirado na necessidade que havia de colocar ordem na grande con

fusão a que ficou reduzido o país após a derrota na Segunda Guerra Mundial. O método

demonstrou ser eficaz enquanto reorganizador de empresas e da própria economia japo

nesa. Até hoje, é considerado o principal instrumento de gestão da qualidade e produti

vidade utilizado naquele país. Tem como objetivo, melhorar a qualidade de vida do ser

humano, para se obter produtos de qualidade e um ambiente digno de trabalho com qua

lidade, saúde e segurança.

Os 5 "esses" foram extraídos de palavras japonesas que expressam bons sensos.

3 http://www.hkbu.edu.hk/~samho/tqmex/5s.htm
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SEIRI - significa organização. É o senso de arrumação. Tem como objetivo se

parar o útil do inútil, eliminando o desnecessário.

SEITON - significa descarte. É o senso de ordenação. É definir a utilidade de

cada material, no tempo certo.

SEISO - significa limpeza. É o senso de limpeza. É eliminar o lixo, a sujeira e os

materiais estranhos.

SEIKETSU - significa padronização. É o senso de visibilidade. É manter as coi

sas organizadas, arrumadas e limpas, incluindo aspectos pessoais e relacionados a polu-

ição.

SHITSUKE - significa ordem mantida. É o senso de auto-disciplina. É fazer

naturalmente a coisa certa. Praticar o 5s diariamente.

A aplicação de procedimentos que induzem à qualidade foram expressos tam

bém através das normas de qualidade elaboradas por diversos órgãos internacionais que

estipularam padrões gerais para implementar a qualidade ao processo nas organizações.

Essas normas não só acarretaram progressos à gestão das empresas como

possibilitaram, pela criação de padrões técnicos aceitos internacionalmente, minimizar

as barreiras tecnológicas que limitavam as transações comerciais em todo o mundo.

2.4.2 A SÉRIE ISO 9000

ISO46 significa International Organization for Standardization, cujo objetivo é

promover o desenvolvimento das normas , testes e certificados, com o intuito de assegu

rar aos componentes do comércio mundial, garantias quanto à qualidade dos produtos

transacionados.

' http://www.iso.ch/
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Para se compreender o papel da ISO e, em última instância, da ISO 9000, é pre

ciso antes conhecer alguns fatos históricos que levaram ao surgimento daquela organi

zação.

A International Organization for Standardization que coordena a elaboração e a

divulgação de normas técnicas internacionais, dentre elas, as normas da série ISO 9000,

é uma organização fundada em 1947 para expandir o comércio, melhorar a qualidade,

aumentar a produtividade e reduzir o custo de produtos e serviços através de acordos

mundiais e sobre normas internacionais e é atualmente constituída por membros de a-

proximadamente 140 países, sendo sediada em Genebra, Suíça.. Durante seus 50 anos

de história, a ISO publicou mais de 3000 normas técnicas e não-técnicas, em todos os

campos, com exceção do eletroeletrônico. (Normas eletroeletrônicas são de responsabi

lidade da International Eletrotechnical Comission, fundada em 1906).

A ISO 9000 é composta por um conjunto de normas internacionalmente

reconhecidas que definem os requisitos a serem considerados por uma organização a

fim de estabelecer um nível de qualidade aos seus produtos ou serviços. Tais requisitos

do Sistema da Qualidade abrangem desde os estágios de recebimento até a entrega do

produto final ao cliente. Essas normas não são específicas para produtos e serviços, mas

aplicáveis aos os processos que criam produtos e serviços. São portanto genéricas,

podendo ser utilizadas em empresas de bens e serviços em qualquer parte do mundo.

A elaboração das normas é feita por especialistas provenientes dos setores indus

trial e comercial que estipulam e testam as normas para colocá-las em uso. Estes especi

alistas podem ter a ajuda de outros profissionais com relevantes conhecimentos como os

representantes de setores do governo e laboratórios.
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Em Hutchins,4 verificamos que "norma" é definida pelo National Standards

Policy Advisory Committee (USA) como "Um conjunto determinado de regras, condi

ções ou exigências concernentes à definição dos termos ; à classificação de componen

tes; à especificação de materiais, desempenho ou operações ; ao esboço de procedimen

tos ou à medição quantitativa e qualitativa na descrição de materiais, produtos, sistemas

e práticas."

Alcançar a satisfação do cliente significa oferecer produtos que atendam suas

expectativas. Para isso, é imperativo que a organização disponha de um processo confi

ável e previsível, norteado por boas práticas gerenciais.

As normas ISO 9000 representam o consenso internacional destas práticas que,

bem implementadas, viabilizam alcançar a satisfação do cliente. Por isso, a certificação

ISO9001 representa uma aprovação da organização em nível internacional, constituin

do, freqüentemente, fator decisivo de concorrência.

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é o representante brasilei

ro na ISO e é o órgão responsável pela distribuição da norma no País, sob o título NBR

ISO 9000. A emissão da família de normas ISO 9000 em 1987 marcou o início da popu

larização da ISO, sendo hoje conhecida por quase todas as esferas da indústria.

A primeira versão criou uma estrutura de 3 normas sujeitas à certificação, a ISO

9001, 9002 e 9003, além da ISO 9000 que era uma espécie de guia para seleção da nor

ma mais adequada ao tipo de organização.

Esta família compunha-se das seguintes normas:

NBR ISO 9001 - Sistemas da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade

em Projeto, Desenvolvimento, Produção, Instalação e Serviços Associados

47 HUTCHINS, Greg . ISO 9000: Um Guia Completo para o Registro, as Diretrizes da Auditoria e a

Certificação Bem Sucedida. São Paulo: Makron Books. 1994.p.51
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NBR ISO 9002 - Sistemas da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade

em Produção, Instalação e Serviços Associados

NBR ISO 9003 - Sistemas da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade

em Inspeção e Ensaios Finais

NBR ISO 9004 - Gestão da Qualidade e dos Elementos do Sistema da Qualida

de - Diretrizes

Em dezembro de 2000, a série ISO 9000 chegou à sua terceira geração48 com

alterações significativas, trazendo conceitos que a torna mais próxima da gestão do ne

gócio. Com estas modificações espera-se que o Sistema de Gestão da Qualidade possa

contribuir de maneira determinante para o sucesso das empresas.

A versão 2000 da família ISO 9000 é composta das seguintes normas:

• ISO 9000 (Sistemas de Gestão da Qualidade-Fundamentos e vocabulário)

descreve os fundamentos de sistemas de gestão da qualidade e estabelece a

terminologia para estes sistemas;

• ISO 9001 (Sistemas de Gestão da Qualidade-Requisitos) especifica requisi

tos para um sistema de gestão da qualidade, para que as empresas forneçam

produtos que atendam os requisitos do cliente e os requisitos regulamentares;

• ISO 9004 (Sistemas de Gestão da Qualidade-Diretrizes para melhorias de

Desempenho) fornece diretrizes que consideram tanto a eficácia quanto a eficiência dos

sitemas de gestão da qualidade. O objetivo desta norma é melhorar o desempenho da

organização e a satisfação dos clientes e das outras partes interessadas.

As normas trouxeram o enfoque para o gerenciamento de processos. Empresas já

certificadas pela versão 94 devem adequar seus sistemas até o mês de dezembro de

48 www.qualitividade.com.br/iso9000texto.htm
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2003; empresas ainda não certificadas, também podem se certificar pela versão 94 até a

mesma data, porém terão seus certificados válidos por um período inferior de tempo.

Normalmente as empresas optam pela implantação e certificação da ISO 9000

porque estão sofrendo pressão do mercado ou para ter um diferencial de marketing, mas

a adoção da ISO 9000 pode servir como ferramenta para melhoria do negócio.

A estrutura da norma, versões 87 e 94 dificultava a visualização de tal benefício,

enfocando tão somente a garantia da qualidade, ou seja, estabelecendo requisitos que

pudessem assegurar ao cliente, o recebimento de produtos dentro da especificação re

querida. Somente agora o enfoque de melhoria, da gestão do negócio, aparece de forma

menos tímida e objetiva.

2.4.3 A SÉRIE ISO 14000

O aumento constante das exigências de mercado, a necessidade de cumprimento

da legislação ambiental, associadas à crescente consciência quanto à conservação e pro

teção dos recursos naturais, têm pressionado as organizações a adotarem práticas de

gerência dos riscos ambientais. Além disso, muitas organizações, têm conseguido dimi

nuir custos com a melhoria da gestão ambiental, que resulta na otimização de recursos e

economia de insumos.

A década de 90 assistiu à entrada em vigor da normas BS7750, da British Stan-

dards Institution (BST) que, segundo Reis49, criaram normas para estabelecer um sistema

de gestão ambiental nas empresas, mas não estabeleceram critérios de desempenho am

biental específicos, exigindo apenas que as organizações formulem políticas e objetivos,

disponibilizando as informações sobre efeitos ambientais significativos.

REIS, Maurício J. L. ISO 14000 Gerenciamento Ambiental - Um Novo Desafio para a sua

Competitividade. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed. 1995. pág.14
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A organização ISO, sensibilizada por esta e outras ações para certificação e ges

tão ambiental, resolveu também contribuir com sua experiência adquirida no desenvol

vimento de normas técnicas ISO 9000.

A família de normas ISO 14000 são relativamente novas mas a normalização

relacionada ao meio ambiente está longe de ser um novo departamento para a ISO. De

certa forma ela já possuía um variado espectro de modelos normativos e métodos analí

ticos específicos para os desafios ambientais. Isto foi desenvolvido em mais de 350

normas internacionais para o monitoramento da qualidade do ar da água e do solo. Estas

normas são importantes na avaliação ambiental para empresas e governos e também

servem a inúmeros países como base técnica para a regulação ambiental.

Para implementar a estratégia de desenvolvimento do sistema de normas para o

gerenciamento ambiental, a ISO criou, em 1993, o comitê técnico ISO/TC 207, para o

gerenciamento ambiental, seguindo o sucesso da experiência em padronização dos sis

temas gerenciais das normas ISO 9000 para gerenciamento da qualidade.

Atualmente, delegações com especialistas dos setores públicos e privados de 55

países participam ativamente dentro do Comitê Técnico 207 (TC207), e outros 16 países

tem "status" de observadores. O TC 207 é composto por um comitê coordenador e pelos

seguintes sub-comitês técnicos50:

a) Gestão Ambiental, secretariado pela Inglaterra;

b) Auditoria Ambiental, secretariado pela Holanda;

c) Certificação, secretariado pela Austrália;

d) Avaliação de Desempenho Ambiental, secretariado pelos Estados Unidos;

e) Análise de Ciclo de Vida, secretariado pela Alemanha;

f) Termos e Definições, secretariado pela Noruega.

"° http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/pdf/isol400Q.pdfl 11
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O Canadá também responde pela Força Tarefa Especial, que é responsável pela

interligação do ISO/TC 207 e do ISO/TC 176(ISO 9000), visando a harmonização das

normas decorrente de ambos os comitês.

As diretivas ambientais da ISO foram elaboradas por meio de um intensivo pro

cesso de consulta e sustentado pela estrutura de um Grupo Estratégico Consultivo em

Meio Ambiente (SAGE) instituído em 1991 com atuação em 20 países, 11 organizações

internacionais e mais de 100 especialistas em meio ambiente. Este trabalho pioneiro foi

consolidado com o compromisso da ISO em apoiar os objetivos de desenvolvimento

sustentável abordados pela Conferência Mundial para o Meio Ambiente no Rio de Ja

neiro, em 1992.

A análise do ciclo de vida do produto - conceito conhecido internacionalmente

pela sigla LCA - Life Cycle Assessment, tem grande abrangência pois compatibiliza os

impactos ambientais decorrentes de todas as etapas que envolvem o produto: desde a

sua concepção mercadológica, planejamento, extração e uso de matérias-primas, gasto

de energia, transformação industrial, transporte, consumo até seu destino final.

Consultores em meio ambiente como Cyro Valle51, consideram que a metodolo

gia para implantação do sistema de gestão ambiental baseada na série ISO 14000, possi

bilita o planejamento e a implementação de uma política ambiental que atende aos re

quisitos de eficácia e economia integrada ao Sistema de Gestão da Qualidade existente e

em harmonia com os demais objetivos empresariais.

No Brasil, a ISO é representada pela Associação Brasileira de Normas Técni-

cas(ABNT), que possui dentre seus comitês técnicos, o CB-38, que representa a entida

de nas questões ambientais. Dividido em seis subcomitês, o CB-38 tem a função de di-

VALLE. Cyro Eyer do. Qualidade Ambiental: Como ser Competitivo Protegendo o Meio Ambiente:
(como ser preparar para as Normas ISO 14000). São Paulo: Pioneira, 1995.
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fundir a ISO 14000 no Brasil, apoiar as empresas na implantação da norma e fazer um

acompanhamento internacional da normalização.

A série de normas ISO 14000 visa alcançar três objetivos:

a) Promover uma abordagem comum a nível internacional no que diz respeito à gestão

ambiental dos produtos;

b) Aumentar a capacidade das empresas de alcançarem uma performance ambiental e

na medição dos seus efeitos;

c) Facilitar o comércio, eliminando as barreiras dos imperativos ecológicos.

São normas básicas da família ISO 1400052:

a) NBR ISO 14001: Sistemas de Gestão Ambiental - Especificação e diretrizes para

uso;

b) NBR ISO 14004: Sistemas de Gestão Ambiental - Diretrizes gerais sobre princípios,

sistemas e técnicas de apoio;

c) NBR ISO 14010: Diretrizes para Auditoria Ambiental - Princípios gerais;

d) NBR ISO 14011: Diretrizes para Auditoria Ambiental - Procedimentos de auditoria

- auditorias de sistemas;

e) NBR ISO 14012: Diretrizes para Auditoria Ambiental - Critérios de qualificação

para auditores ambientais;

f) NBR ISO 14040: Análise do Ciclo de vida - Princípios e diretrizes;

g) NBR ISO 14061: Guia para orientar organizações florestais no uso das normas ISO

14001 e 14004;

h) Guia 64: Guia para inclusão de aspectos ambientais em normas sobre produtos.

De acordo com a NBR ISO 1400153, a norma se aplica a qualquer organização

que deseje implementar, manter e aprimorar um sistema de gestão ambiental; assegurar-

32 Harnngton, H. James. A Implementação da ISO14000: Como Atualizar o SGA com Eficácia São Pau
lo: Atlas,2001. págs.32,33.

54



se de sua conformidade com sua política ambiental definida; demonstrar tal conformi

dade a terceiros; buscar certificação/registro do seu sistema de gestão ambiental por

uma organização externa; realizar uma auto-avaliação e emitir autodeclaração de con

formidade com esta norma.

Ainda de acordo com a ISO14001, para alcançar um estágio de conformidade

com a norma ambiental, a organização deve adotar uma série de procedimentos, tais

como:

a) Implementar uma política ambiental que assegure um compromisso com o meio

ambiente difundido por toda a organização, por meio da melhoria contínua e a-

tendimento à legislação.

b) Estabelecer e manter procedimentos para identificar, controlar e informar sobre

os aspectos ambientais relativos às suas atividades.

c) Atualizar-se sobre a legislação pertinente aos aspectos ambientais relacionados

com suas atividades, produtos ou serviços.

d) Documentar os objetivos e metas ambientais da organização para cada nível e

função, cumpridos de acordo com os programas específicos de controle.

A seguir, transcrevemos alguns das principais recomendações sugeridas pela

norma ISO14001, para adequação da organização à norma ambiental.

Na fase de planejamento, a norma ISO14001 recomenda que o processo para a

identificação dos aspectos ambientais significativos associados às atividades das unida

des operacionais considere, quando pertinente:

a) emissões atmosféricas;

b) lançamentos em corpos d'água;

c) gerenciamento de resíduos;

33 http:www.abnt.org.br
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d) contaminação do solo;

e) uso de matérias-primas e recursos naturais;

f) outras questões locais relativas ao meio ambiente e à comunidade.

A organização deve ainda manter procedimentos para atualizar-se em relação à

legislação em vigor e outros itens legais com os códigos de prática na indústria; acordos

com autoridades públicas e diretrizes de natureza não-regulamentar.

Quanto aos objetivos, estes devem ser específicos. As metas, mensuráveis, onde

exeqüível, além de se considerar, sempre, as medidas preventivas e as opções tecnológi

cas, quando apropriadas e economicamente viáveis.

No que se refere ao programa de gestão ambiental, a norma ISO14001 recomen

da que o programa pode incluir, onde apropriado e exeqüível, considerações sobre as

etapas de planejamento, projeto, produção, comercialização e disposição final. Isto pode

ser efetuado tanto para atividades, produtos ou serviços atuais quanto para os futuros.

Na fase de implementação e operação do sistema de gestão ambiental, a norma

recomenda que as responsabilidades ambientais não se restrinjam à função ambiental,

podendo incluir também outras áreas da organização, tais como a gerência operacional

ou outras funções não especificamente ambientais. É recomendado que o comprometi

mento comece nos níveis gerenciais mais elevados da organização. Da mesma forma, é

recomendado que a alta administração estabeleça a política ambiental da organização e

assegure que o sistema de gestão ambiental seja implementado.

Para o treinamento, conscientização e competência, é recomendado que a orga

nização estabeleça e mantenha procedimentos para a identificação das necessidades de

treinamento; que a organização requeira que prestadores de serviço que estejam traba

lhando em seu nome sejam capazes de demonstrar que seus respectivos empregados

tenham o treinamento requerido.
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No que tange à comunicação, é recomendado que as organizações implementem

um procedimento para receber e documentar as informações pertinentes e atender às

solicitações das partes interessadas. Estes procedimentos devem abordar também as

comunicações necessárias com as autoridades públicas, em relação ao planejamento de

emergências e outras questões pertinentes.

A norma recomenda descrever os elementos principais do sistema de gestão am

biental e sua interação, fornecendo orientação sobre fontes de informações mais deta

lhadas sobre o funcionamento de partes específicas do sistema de gestão ambiental.

A documentação correlata pode incluir:

a) informações sobre processos;

b) organogramas;

c) normas internas e procedimentos operacionais;

d) planos locais de emergência.

Além da recomendação para um efetivo controle da documentação relativa à im-

iementação de um sistema de gestão ambiental, a norma prevê a inclusão de um con

trole operacional e preparação e atendimento à emergências, numa possível futura revi

são.

O monitoramento e medição foi também incluído para uma revisão futura, no i-

tem verificação e ação corretiva. Atualmente, recomenda-se a identificação da causa da

não-conformidade; a identificação e implementação da ação corretiva necessária; a im

plementação ou modificação dos controles necessários para evitar a repetição da não-

conformidade e o registro de quaisquer mudanças em procedimentos escritos resultante

da ação corretiva.

É recomendado que os procedimentos para identificação, manutenção e descarte

de registros sejam focalizados naqueles necessários à implementação e operação do
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sistema de gestão ambiental e para registro do nível de atendimento aos objetivos e me

tas planejados.

Os registros ambientais podem incluir:

a) informações sobre a legislação ambiental aplicável ou outros requisitos;

b) registros de reclamações;

c) registros de treinamento;

d) informações sobre processos;

e) informações sobre produtos;

f) registros de inspeção, manutenção e calibração;

g) informações pertinentes sobre prestadores de serviços e fornecedores;

h) relatórios de incidentes;

i) informações relativas à preparação e atendimento a emergências;

j) registros de impactos ambientais significativos;

k) resultados de auditorias;

1) análises críticas pela administração.

A ISO 14001 recomenda ainda que o programa e os procedimentos de auditoria

do sistema de gestão ambiental abranjam os seguintes itens:

a) as atividades e áreas a serem consideradas nas auditorias;

b) a freqüência das auditorias;

c) as responsabilidades associadas à gestão e condução de auditorias;

d) comunicação dos resultados de auditorias;

e) competência dos auditores;

f) de que forma as auditorias serão conduzidas.

E recomendado que administração da organização analise criticamente e avalie o

sistema de gestão ambiental em intervalos definidos e esta análise inclua:

a) os resultados de auditorias;
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b) o nível de atendimento aos objetivos e metas;

c) a contínua adequação do sistema de gestão ambiental em relação a mudanças de

condições e informações;

d) as preocupações das partes interessadas pertinentes.

Conforme está descrito no corpo da norma, ela compartilha princípios comuns

de sistemas de gestão com a série de Normas NBR ISO 9000 para sistemas de qualida

de. Entretanto, a aplicação dos vários elementos do sistema de gestão pode variar em

função dos diferentes propósitos e das diversas partes interessadas.

Finalmente, a norma indica que não é necessário que os requisitos do sistema de

gestão ambiental especificados, sejam estabelecidos independentemente dos elementos

de um sistema de gestão existente, podendo, em alguns casos, atender aos requisitos,

adaptando-se os elementos do antigo sistema de gestão.

2.4.4 ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

A Gestão Ambiental começou a ganhar importância para a Indústria Química

Brasileira na década de 80 (ver anexo V). Nesta mesma época, em 1984, surgiu no Ca

nadá o programa Responsible Care'4, criado pela Canadian Chemical Producers Asso-

ciation - CCPA. Este programa , já implantado em 45 países, pretende ser um instru

mento eficaz para o direcionamento do gerenciamento ambiental, de saúde e de segu

rança das instalações, dos processos e dos produtos por parte das indústrias químicas, ao

longo da cadeia produtiva.

Em âmbito mundial, a indústria química já estava avançada no processo do Res

ponsible Care quando se começou a discutir a criação da família ISO 14000. O Res

ponsible Care ofereceu importantes subsídios para a criação da norma ISO 14001, mas

é bem mais abrangente.

59



No Brasil, a ABIQUIM- Associação Brasileira da Indústria Química, criou, em

1992, o programa Atuação Responsável (ANEXO I) tomando por base o Responsible

Care. A ABIQUIM exige, desde 1998, de seus associados, a participação no programa

de Atuação Responsável, mas não o faz quanto à certificação ISO 14001.

Na prática, as empresas do setor que já estavam avançadas no Atuação Respon

sável encontram muita facilidade para se adequar à ISO 14001. De acordo com infor

mações colhidas33, até o final de 1999, estavam certificadas na ISO 14001, 21 associa

das da Abiquim. Até 2002. a associação prevê que 53 associadas - 39% do quadro asso

ciativo - exibam o certificado de conformidade.

São elementos fundamentais no Responsible Care:

- Um comprometimento formal das empresas com uma série de Princípios Dire

tivos, concretizado através da assinatura de um Termo de Adesão junto à associação

nacional da indústria química do país;

- Adoção de um nome e de um logotipo que claramente identifiquem as iniciati

vas nacionais consistentes com os conceitos do programa;

- Uma série de Códigos de Práticas Gerenciais, guias e listas de verificação, des

tinados a auxiliar as empresas a implementarem o programa;

- Um processo contínuo de diálogo com as partes interessadas, sobre assuntos

ligados à saúde ocupacional, à segurança e ao meio ambiente;

- O encorajamento das indústrias químicas para que participem do programa;

- A existência de fóruns nos quais as empresas possam apresentar suas próprias

visões e trocar experiências sobre a implementação do processo;

www.abiquim.org.br

" www.quimica.com.br/revista/qd388/iso 14000 4.htm
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- A criação de indicadores de desempenho e de sistemas de avaliação para men

surar os resultados obtidos pelo programa;

Os Princípios Diretivos estabelecem a base ética do processo, indicando as ques

tões fundamentais que devem nortear as ações de cada empresa, tais como:

Assumir o gerenciamento ambiental como expressão de alta prioridade empresa

rial, através de um processo de melhoria contínua.

Promover, em todos os níveis hierárquicos, o senso de responsabilidade indivi

dual e de prevenção a riscos com relação ao meio ambiente, segurança e saúde ocupa

cional

Dialogar com a comunidade sobre os seus produtos e as suas operações.

Colaborar com os órgãos governamentais e não-governamentais.

Promover a pesquisa e desenvolvimento de novos processos e produtos.

Avaliar previamente o impacto ambiental de novas atividades, processos e pro

dutos.

Buscar continuamente a redução dos resíduos, efluentes e emissões para o ambi

ente.

Cooperar para a solução dos impactos negativos ao meio ambiente decorrentes

da disposição não adequada de produtos.

Transmitir às autoridades, aos funcionários, aos clientes e à comunidade, infor

mações adequadas quanto aos riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente de seus

produtos e de suas operações.

Orientar fornecedores, transportadores, distribuidores, consumidores e o público

em geral quanto ao manuseio de seus produtos.

Exigir que os contratados, trabalhando nas instalações da empresa, obedeçam

aos padrões adotados pela contratante em segurança, saúde ocupacional e meio ambien

te.
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Promover os princípios e as práticas do Atuação Responsável, compartilhando

experiências e oferecendo assistência a outras empresas.

Os seis códigos de práticas gerenciais adotados pela ABIQUIM, e citados abai

xo, pretendem abranger todas as etapas produtivas, bem como aspectos relacionados aos

produtos químicos.

- Segurança de Processos: o principal objetivo deste código é a identificação das fon

tes de risco nas instalações industriais, visando a prevenção de acidentes.

Saúde e Segurança do Trabalhador: este código tem por objetivo promover as con

dições de segurança de trabalho, visando a prevenção de acidentes envolvendo pes

soas.

Proteção Ambiental: este código tem por objetivo o aumento da eficiência dos pro

cessos de fabricação de produtos químicos.

Transporte e Distribuição: este código tem por objetivo minimizar os acidentes du

rante as etapas de transporte e de distribuição de produtos químicos.

Diálogo com a Comunidade e Preparação e Atendimento a Emergências: este códi

go trata da melhoria da comunicação com os trabalhadores e comunidade externa e a

forma de atuação durante situações de emergência.

Gerenciamento de Produto: este código tem como objetivo garantir que os aspectos re

lacionados com a saúde, a segurança e o meio ambiente sejam priorizados nas fases de

desenvolvimento, produção, manuseio, utilização e descarte de produtos químicos.

O Programa Atuação Responsável segue portanto os princípios anunciados no

Responsable Care e pretende suprir as empresas que o adotam, não só com o que há de

mais atual em termos de proteção ambiental na produção industrial no mundo, mas tam

bém com a capacidade de certificação ambiental em outras normas como a ISO 14001.
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A norma iso 14001 define sistema de gestão ambiental como a parte do sistema

de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, res

ponsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, imple

mentar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental.

Tanto norma ISO 14001 quanto o Programa Atuação Responsável especificam os

requisitos de Sistemas de Gestão Ambiental, tendo sido elaborados com o intuito de

aplicação a todos os tipos e portes de organizações e para adequar-se a diferentes condi

ções geográficas, culturais e sociais. Estes programas fornecem os requisitos necessários

para o planejamento e implementação do Sistema de Gestão Ambiental, integrando-o,

eventualmente, aos outros sistemas de gestão existentes.

Porém, o "Atuação Responsável", ao tentar promover, em todos os níveis

hierárquicos, o senso de responsabilidade com relação não só ao meio ambiente, mas à

segurança e saúde ocupacional, mostra também sua maior amplitude como sistema de

gestão.

3 O CASO DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS DO RIO DE JANEIRO

3.1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a indústria química mudou efetivamente a partir dos anos 90, com a

abertura de mercado durante o governo Collor. O dólar mantido artificialmente num

preço relativo baixo, se por um lado, reduziu o custo de matéria prima importada, tam

bém diminuiu os preços dos produtos que chegavam ao Brasil, gerando uma concorrên

cia que afetou bastante uma indústria que desfrutava, até então, de um mercado protegi

do por mais de 30 anos.
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As empresas tiveram então que se adaptar ao novo modelo estabelecido em meio

a uma concorrência imediata e, às vezes, injusta dos fabricantes de produtos similares

estrangeiros.

De acordo com Fleury e Arkader56, o rápido processo de mudanças envolveu

não só uma maior abertura para o mercado externo como uma menor interferência do

governo nas atividades produtivas, num ambiente macroeconômico que contemplava

tanto taxas de juros altas quanto índices de inflação também elevados.

As diferenças acentuaram quando os produtos tipo commodities que, por serem

produtos cujo saber fazer não é protegido por sigilo ou patentes reservadas, foram per

dendo valor no mercado mundial, forçando às empresas otimizarem o processo de pro

dução, investindo em automação e em programas de certificação da qualidade.

3.2 METODOLOGIA

As empresas pesquisadas são indústrias químicas de escalas diversas, variando

de 20 a 2500 funcionários, atuando na região metropolitana do Rio de Janeiro, produ

zindo desde produtos como o cloro e o sulfato de alumínio, cujo processo de fabricação

é de conhecimento relativamente difundido pelos estudos da química até aditivos para

óleos lubrificantes e catalisadores para a indústria petroquímica, que necessitam de pes

quisa avançada e altos investimentos.

A definição de pequena ou grande indústria abrange diversos aspectos. Adota

remos a classificação da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro),

na qual as empresas que possuem entre 20 e 99 funcionários serão consideradas peque-

56 FLEURY, Paulo e ARKADER, Rebecca. Ameaças, Oportunidades e Mudanças - Trajetórias de
Modernização Industrial no Brasil in CASTRO, Antônio B., POSSAS, Mário Luiz, PROENÇA, Adriano

(organizadores). Estratégias Empresariais na Indústria Brasileira: Discutindo Mudanças. Ia edição. São

Paulo: Editora Forense Universitária. P.254
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nas, as médias empresas serão aquelas que possuem entre 100 e 499 funcionários, aci

ma de 499 funcionários teremos as grande empresas.

Para fins do nosso estudo, aplicaremos um corte metodológico agrupando as

médias e grandes empresas num mesmo conjunto. Acreditamos que, desta forma, facili

taremos a análise das ações encontradas, sem prejudicar os objetivos do trabalho.

• Tipo de Pesquisa

Este trabalho foi elaborado por meio de um estudo descritivo e crítico realizado

com base no exame da literatura pertinente ao tema, pesquisas telematizadas, exames de

documentos internos de empresas e instituições, entrevistas e questionários.

Buscou-se por todo trabalho expor as diversas medidas que contribuem ou con

tribuíram para influenciar, da melhor forma possível, a gestão ambiental nas indústrias

químicas do Rio de Janeiro, seja por parte das políticas públicas, ações dos órgãos go

vernamentais ou ações internas nas próprias empresas.

Foram enviados aos responsáveis pelo meio ambiente das indústrias em questão,

questionários com respostas pré elaboradas. As respostas foram consolidadas e analisa

das de forma a delinear os métodos e situações mais comuns apresentadas segundo os

referidos gestores, no que tange à gestão ambiental dessas indústrias.

• Universo da Amostra e Seleção dos Sujeitos

Responderam aos questionários, 59 responsáveis diretos ou indiretos pela gestão

ambiental em indústrias químicas do Estado do Rio de Janeiro, destes, 23 respondem

pelas pequenas indústrias e 36 respondem pelas médias e grandes indústrias.

Para detalhamento das informações, foram escolhidos e entrevistados 11 respon

sáveis pela gestão ambiental nas indústrias, dentre aquelas que responderam ao questio-
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nário, sendo 7 empresas do grupo de grandes ou médias indústrias e 4 empresas do grupo

das pequenas indústrias.

• Coleta, Tratamento dos Dados

Os dados foram coletados junto às instituições de pesquisa (pesquisa bibliográfi

ca) e nas visitas às indústrias químicas (pesquisa de campo e entrevistas) e, principalmen

te, nos questionários realizados.

Os dados foram tratados quantitativamente e qualitativamente, com a seguinte

perspectiva :

1. Identificar as principais medidas adotadas no gerenciamento ambiental nesse tipo de

indústria;

2. Verificar se os instrumentos e medidas implementados ou em fase de implementação

correspondem aos resultados esperados;

3. Comparar os dados coletados nas entrevistas, na bibliografia, nos órgãos oficiais e

outras pesquisas similares.

• Limitações ao Método

A amplitude das ações inter-relacionadas com gerenciamento ambiental requer

uma minuciosa análise da matéria. Isto não impede, no entanto, que outras futuras variá

veis surjam e talvez até interfiram de forma mais significativa na questão, alterando a

essência da abordagem ora utilizada.

O método está limitado também às dificuldades em se obter as informações junto

às indústrias pesquisadas, devido à alegação de sigilo industrial, ou pela própria exposi

ção pública negativa que tal pesquisa pode suscitar.
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3.3 A PEQUENA INDÚSTRIA QUÍMICA

A pequena indústria química do Rio de Janeiro é normalmente representada por

empresas nacionais com poucos funcionários por unidade fabril, mas com grande capa

cidade de gerar empregos quando analisadas em grupo.

Estas empresas fabricam vários produtos, de sulfato de alumínio para decantação

de partículas no tratamento da água, até resina politerpênica, utilizada em adesivos.

Compõem portanto, uma vasta gama de produtos e processos que variam na quantidade

de tecnologia incorporada, mas cuja característica mais visível é a capacidade de suprir

diversos setores do mercado.

Devido à concorrência permanente, o desempenho dessas empresas apresenta

altos e baixos, gerando insegurança aos funcionários e muito trabalho para acompanhar

as demandas imediatas. A versatilidade em se adaptar aos processos necessários à pro

dução daquilo que o mercado exige como produto, transfere ao trabalhador a responsa

bilidade de apresentar a mesma versatilidade no que se refere à capacidade de adaptação

às funções necessárias ao cumprimento das tarefas pertinentes àquele produto.

Poucas são as indústrias desse grupo que conseguem diversificar e produzir vá

rios produtos para vários clientes diferentes. Formam portanto, relacionamentos comer

ciais com grandes empresas nos quais é comum a dependência, com prejuízos às pe

quenas indústrias. Em nossa pesquisa vimos que a dependência é criada quando uma

grande organização, na condição de cliente, demanda de maneira constante, um elevado

percentual da capacidade de produção da pequena indústria. Enquanto os pedidos se

sucedem periodicamente, tudo funciona de acordo com o esperado. Porém, como a pro

dução é quase sempre composta por commodities, o preço pode variar de acordo com o

mercado internacional.

Quando o cliente passa a importar de outros fornecedores ou se portar como

concorrente, adquirindo os produtos das próprias filiais no exterior, as pequenas indús-
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trias sofrem seu grande dilema. Para se manter pelo período necessário à volta ou não

dos preços externos aos patamares anteriores, suas ações são dirigidas para a busca de

novos clientes ou mais provavelmente, adaptar-se para produção de novos produtos.

Das quatro pequenas indústrias que visitamos, em duas entrevistas pudemos

constatar que, sob as condições descritas, os níveis de insegurança de patrões e empre

gados aumentaram e, por outro lado, as margens de lucro foram reduzidas, reduzindo

portanto, a capacidade de investimento destas empresas.

• Demandas Técnicas

O gráfico 1, ilustra a distribuição percentual das principais demandas por asses-

sorias técnicas por parte das empresas pesquisadas:

Gráfico 1 -Demanda por Assessoria Técnica
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Ao questionarmos sobre a necessidade de algum tipo de assessoria técnica para

os próximos anos, obtivemos as seguintes informações:

Um dos serviços de assessoria técnica dos mais requisitados por este grupo de

empresas foi o de análise laboratorial. Mais de 60% das pequenas indústrias responde-
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ram que necessitam desse tipo de serviço. Os custos referentes à manutenção dos

laboratórios de análise de materiais para posterior avaliação e classificação são

significativos para as pequenas indústrias químicas.

Por causa das exigências impostas pelo mercado para garantir a produção na

quantidade, qualidade, preço e a efetiva distribuição, o segmento das pequenas empresas

demanda também os cursos e treinamentos técnicos em mais de 55% das empresas des

se grupo.

A implantação do sistema de gestão ambiental também é um serviço demandado

por grande parte das empresas que estão se adequando às necessidades formuladas pelos

seus clientes em termos de certificação ambiental, notadamente a ISO 14001. Do total

de empresas pesquisadas, aproximadamente 47% demandam por este serviço.

Por localizarem-se geralmente na parte intermediária da cadeia produtiva, a idéia

corrente de otimização por gerenciamento da cadeia de suprimentos faz com que outros

participantes, a montante e a jusante, façam cobranças a estas empresas pela qualifica

ção necessária para a melhoria de todo o conjunto.

Segundo um dos entrevistados, a baixa escolaridade dos funcionários influiu

extremamente no programa de educação ambiental, havendo uma forte resistência por

parte dos trabalhadores em cumprir as condutas exigidas nas normas ambientais. No

caso, a dificuldade em dispor corretamente os resíduos da fábrica foi, aos poucos, trans

posta, a medida que estes funcionários foram sendo substituídos por outros de escolari

dade mais elevada.

Pudemos perceber no entanto, que a facilidade em aceitar o programa de educa

ção é diretamente proporcional ao tempo de serviço dos trabalhadores. Empresas com

baixo turn-over tendiam a apresentar mais capacidade para gerar mudanças ou inova

ções no processo de produção que contribuíam para a melhoria da gestão ambiental. Isto

foi comentado de forma espontânea em duas empresas visitadas. Segundo os gerentes,
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seus funcionários sentiam-se mais motivados em gerar estas mudanças, independente

mente da questão salarial ou da situação econômica da empresa.

Houve, com freqüência durante as entrevistas, por parte dos gerentes das em

presas que ainda estão em fase muito primárias da implantação do sistema de gestão

ambiental, manifestações indicando que o governo ou órgãos como Firjan ou Abiquim,

deveriam fornecer mais serviços gratuitos direcionados à área ambiental, capacitando as

empresas e seus funcionários para o tratamento da questão ambiental. As ações desses

técnicos ficam a cargo de experiências localizadas, específicas, principalmente quanto a

disposição adequada dos resíduos sólidos ou no tratamento de efluentes líquidos.

Um entrevistado considerou que os serviços prestados pelo centro de tecnologia

ambiental da Firjan são pouco utilizados devido não somente às dificuldades de solu

cionar problemas particulares e necessidades específicas de cada empresa, como tam

bém pela falta de uma maior integração entre gestores ambientais das empresas e o ór

gão patronal.

• Aspectos Ambientais Relevantes

Constatamos, conforme demonstra o gráfico 2, que dentre os aspectos ambien

tais relacionados com as atividades deste grupo de empresas, pudemos destacar os eflu

entes líquidos como comum a 72% e os resíduos sólidos não perigosos estão presentes

em 69% das empresas analisadas.

O destino dos efluentes é um fator importante nas pequenas empresas que preci

sam alterar a estrutura de custos em relação ao tratamento de resíduos e efluentes, en

contrando alternativas de processamento ou utilização para esses materiais.
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Gráfico 2 - Aspectos Ambientais Relevantes
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Houve informações de técnicos das empresas visitadas sobre alguns aspectos

ambientais bastante nocivos como o despejo de efluentes que levam material com baixa

biodegradabilidade ou alta concentração de sais na rede de águas pluviais.

Os resíduos sólidos perigosos e resíduos sólidos não perigosos também foram

constatados numa parcela significativa das empresas estudadas. Poucas apresentaram a

emissão de partículas na atmosfera e o uso intenso de energia e combustível como um

problema a ser solucionado imediatamente pois, em relação ao primeiro, as medições

dos órgãos de fiscalização tem mostrado níveis aceitáveis e, em relação ao segundo, os

custos totais ainda não interferiram na perda de competitividade da empresa.

• Ações Implementadas

As ações implementadas e que obtiveram os melhores resultados, segundo os

responsáveis pela gestão ambiental nas pequenas indústrias químicas, estão ilustradas

no gráfico 3.

Quando inferimos sobre as ações implementadas em benefício do meio ambien

te, verificamos que a disposição adequada dos resíduos tóxicos ou lixo foi considerada a

ação de controle ou prevenção dos aspectos ambientais com o melhor resultado. Em
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segundo lugar, os responsáveis pela área ambiental das empresas julgaram o reaprovei-

tamento ou reciclagem de materiais, como a ação de melhor resultado, aparecendo em

55% das empresas pesquisadas.

Gráfico 3 -Ações Ambientais com Melhores Resultados
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Quanto aos problemas relativos à disposição dos resíduos sólidos não perigosos,

em nenhum momento foram aventados como os mais importantes para este grupo de

empresas e as soluções de encaminhamento dos resíduos passam, em grande parte dos

casos vistos, pela utilização do lodo, proveniente do processo da estação de tratamento

de efluentes, para emprego como combustível de fornos na indústria de cimento, ou

reutilização como adubo.

No caso dos resíduos sólidos perigosos, estes, em geral, são levados à queima

em incinerador contratado de terceiros. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, se

gundo os entrevistados, há somente uma empresa que presta este tipo de serviço.

Ao entrevistarmos um técnico neste grupo de empresas, tomamos conhecimento

sobre outro tipo de serviço contratado para atendimento a eventuais acidentes na mani

pulação e transporte de produtos perigosos, dentro e fora do cliente, em todo o território
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nacional. A empresa prestadora possui equipamentos de segurança, bombas de sucção, e

outros, além de neutralizadores químicos para os casos de emergência, o que garante

uma certa tranqüilidade à população e ao fabricante responsável.

• Projetos e Inovações

Observa-se neste grupo de empresas que os projetos e inovações na área ambien

tal vem a reboque dos objetivos primeiros que são a redução dos custos de produção e

qualidade do produto para melhorar a competitividade. Em geral, a eficiência na produ

ção é encarada pelas pequenas indústrias químicas como algo que independe da eficiên

cia em termos ambientais.

Vimos neste grupo, que são comuns os programas para reaproveitamento da á-

gua no processo de produção (inclusive água pluvial), proporcionando reduções de até

60% do custo de água consumida.

Exemplos de utilização de gás natural, em substituição ao óleo bruto na caldeira,

embora não tenha efeito direto nos custos, reduzem bastante a emissão de gases poluen

tes e conseqüentemente a probabilidade de problemas com a fiscalização. Além desses,

vimos que a simplificação de processos já conhecidos, que tem gerado economia, prin

cipalmente, no insumo energia elétrica. É importante frisar que poucas empresas deste

grupo procurou ou teve auxílio por parte de universidades.

As empresas tem atuado em inovações, dentro de um contexto restrito de inves

timentos em pesquisa e desenvolvimento. Normalmente o "como fazer" é de conheci

mento socializado pelo setor e as inovações, quando surgem, refletem mais as alterações

em processo realizadas a partir de experiências tímidas, que não influenciam radical

mente o modo de fabricação.
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• Dificuldades para Melhoria Ambiental

De acordo com os questionários analisados (ver gráfico 4 ), as dificuldades em

melhorar a gestão ambiental, nessas empresas, abrange uma diversidade de motivos,

passando pela falta de informações técnicas, custo elevado de equipamentos e falta de

fontes de financiamento.

Gráfico 4- Dificuldades para a Melhoria Ambiental
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A carência de recursos, em evidência na maioria das pequenas empresas, traz

consigo uma perversa engrenagem na qual a redução dos valores gastos ou não investi

mento em capacitação e treinamento para os funcionários e aquisição de novos equipa

mentos faz com que a empresa não cumpra de forma mais eficaz as atividades que po

dem trazer melhorias ao meio ambiente, o que potencializa a geração de problemas am

bientais.
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• Registros Sistemáticos

O gráfico 5 abaixo, demonstra os principais eventos que são registrados de for

ma sistemática nas pequenas indústrias químicas, de acordo com as respostas dos ques

tionários:

Gráfico 5 - Registros Sistemáticos
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Em aproximadamente 30% dos casos, a descarga de efluentes líquidos e a gera

ção de resíduos sólidos são os registros mantidos com freqüência. Porém, é difícil man

ter esses registros, dada a necessidade de cumprir as exigências da empresa em outras

funções. As atividades de controle ambiental não tem a prioridade necessária pois, para

adquirir mais competitividade, estas atividades são vistas pelo gerente, como um custo

adicional.

Assim, verifica-se que em mais de 30% das empresas deste grupo não há regis

tro sistemático de nenhum item. segundo o questionário de avaliação.

Porém, em visita às empresas, pudemos averiguar que o consumo de água e de

energia elétrica, são dois itens que, por influírem diretamente nos custos de produção,

são controlados com freqüência e a redução de consumo desses dois fatores gera ao
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mesmo tempo maior competitividade tanto pela queda nos custos de produção, quanto

pelos benefícios ao meio ambiente.

• Ações Externas

Estas empresas atuam de forma muito pulverizada em termos de ações externas,

seja na área ambiental ou social. Projetos de educação formal, educação ambiental,

reciclagem, limpeza urbana, entre outros, recebem esparsas contribuições e não fazem

parte da prática sistemática das pequenas indústrias.

Mesmo que a maioria das empresas nesse grupo ainda não tenha nenhuma atua

ção externa na área ambiental ou social, verificamos que, a manifestação popular influ

encia não só a atuação da fiscalização para atendimento à legislação ambiental, como

também o movimentação da empresa no intuito de manter ou melhorar a sua imagem

frente à sociedade, pois, quando há algum risco nesse sentido, algumas ações de benefí

cio social são implementadas, forçando às empresas investirem em programas de inte

resse comunitário.

Embora dirigidas inicialmente aos próprios funcionários, essas ações tem um

efeito multiplicador, influenciando as famílias que, de alguma forma, se envolvem nos

programas, desenvolvendo uma cultura para o não desperdício e, consequentemente,

para a preservação do meio ambiente.
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• Ações Futuras

Dentre as ações ambientais vistas como aquelas de maior urgência a serem im

plementadas distinguem-se as seguintes:

Introdução de procedimentos e/ou sistema de gestão ambiental, num percen

tual de quase 56% das empresas;

Treinamento de pessoal, em mais de 40%;

Renovação de licença de operação e auditorias ambientais periódicas, em

aproximadamente 40% das pequenas indústrias químicas.

Conseguir a certificação ambiental pela ISO 14001e usar a imagem ambien

tal da empresa no seu marketing institucional são outros itens de bastante in

teresse para os gerentes neste grupo empresas, pois buscam qualificarem-se

para as novas exigências de cunho ambiental em vigor mercado.

Gráfico 6 - Ações Futuras
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O gráfico 6, permite uma visão ampla dos resultados obtidos no questionário. O

sistema de gestão ambiental justifica-se, nestes casos, pela necessidade de atualizar os

dados e restabelecer a situação ambiental, corrigindo eventuais processos e atitudes que,

ao longo do tempo contribuíram para a degradação do meio ambiente.

O treinamento de pessoal é um item cuja carência é bastante visível, e as

dificuldades são muitas, passando principalmente pela questão dos custos do

treinamento pois implica não somente no pagamento de pessoal para ministrar as aulas,

mas a disponibilidade de pessoal para suprir as necessidades das operações normais da

empresa. Os funcionários em treinamento nem sempre são percebidos como

investimento para aumentar a produtividade, e sim como custos de mão de obra parada.

Vê-se que a carência de procedimentos para uma gestão do meio ambiente nas

empresas visitadas vem refletir nas intenções dos entrevistados para a implantação de

ações futuras que abrangem quase todo o leque de opções fornecidas nos questionários

aos responsáveis pela gestão ambiental dessas empresas.

• Investimentos

No conjunto das pequenas indústrias pesquisadas supomos não haver uma política

direcionada para investimentos na área ambiental porque os orçamentos, geralmente,

não têm contemplado especificamente esta questão.

Em pouco mais de 60% das empresas há investimentos periódicos em relação ao

meio ambiente e, mesmo assim, gasta-se anualmente, em média, menos de 5% do inves

timento total da empresa.

A carência de financiamento também para pesquisas, conjugada com a falta de

conhecimento e dificuldades de obtê-lo, coloca a pequena indústria química numa posi

ção incômoda, pois a necessidade de resolver os problemas prementes com equipes re

duzidas, impede que estas pessoas interajam na rede de informações relativa ao meio
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ambiente. Universidades, instituições públicas e privadas, associações de empresas, etc.

são fontes pouco exploradas pela pequena indústria química para aquisição de

conhecimento, troca de informações e experiências bem sucedidas na área ambiental.

Gráfico 7 - Investimento Ambiental/Investimento Total
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Conforme vimos no gráfico 7, menos de 40% das empresas tem investido regu

larmente em meio ambiente numa faixa corresponde de 1 a 10% do investimento total.

Acima deste percentual, somente 5% das empresas tem conseguido manter investimen

tos continuamente. Esta variação depende muito, segundo os entrevistados, da liberação

de verbas por parte da diretoria face à pressão realizada pela comunidade circunvizinha,

pelo governo ou pelos clientes.

Os equipamentos utilizados na prevenção e controle dos aspectos ambientais

são, em sua grande maioria, totalmente nacionais e nenhuma empresa procurou buscar

financiamento para compra de equipamentos ou para implementar novas ações na área

ambiental.

Verificamos que ainda há muito o que progredir pois as várias possibilidades de

adaptação do negócio motivadas pela instabilidade de um mercado competitivo, atrapa

lham um planejamento do investimento de longo prazo, necessário para a adoção de
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medidas que melhorem a eficiência em termos produtivos, para a redução de insumos e

para a reciclagem e reaproveitamento de materiais.

• Recursos Humanos

Empresas deste porte ainda não dispõem de uma gerência específica para cuidar

da área de meio ambiente. Os técnicos da própria planta industrial são os principais res

ponsáveis pelas soluções técnicas e operações nas ações de prevenção e controle ambi

entais, assumindo estas funções em pelo menos metade das empresas pesquisadas.

É comum encontrarmos técnicos que trabalham superpondo funções. Devido à

carência de pessoal, os funcionários são desviados momentaneamente de suas ativida

des de rotina em outras áreas da empresa para cumprir as etapas relativas à gestão

ambiental.

Gráfico 8 - No. de Funcionários Ligados à Área Ambiental
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Conforme podemos verificar no gráfico 8, não há responsabilidade específica a

determinado cargo para operar as ações ambientais pois, em quase 45% destas empresas

não há nenhum funcionário trabalhando diretamente em atividades ligadas à área ambi

ental e em menos de 3% delas há mais de 10 funcionários que atuam diretamente nestas

atividades.

Em aproximadamente 35% das empresas pesquisadas existe de 1 a 5 funcioná

rios trabalhando indiretamente em atividades ligadas à área ambiental. Também de for

ma indireta, somente 8% das pequenas indústrias químicas possuem mais de 50 funcio

nários atuando na área ambiental.

• Mercado

Como vimos ao longo de nosso trabalho, o mercado internacional, dotado de

maior consciência em relação ao meio ambiente, é o principal responsável pela deman-

~~r orodutos fabricados de forma "ambientalmente" correta.

Embora as pequenas indústrias químicas do Rio de Janeiro não estejam visando

com prioridade o mercado externo, segundo as respostas do questionário, em quase 60%

delas, os clientes representados por empresas nacionais e multinacionais, seguradoras ou

bancos perguntaram sobre a situação ambiental da empresa.

Ainda não está incorporada à pequena indústria uma cultura ambiental pois, co

mo nos foi relatado durante as entrevistas, não existe por parte dos proprietários e acio

nistas, o sentimento do efeito direto entre causa e conseqüência no que tange ao bom

desempenho nas questões ambientais e os resultados de mercado.
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• Legislação

Dentre os principais tipos de dificuldades que as empresas encontram, no trato

com os órgãos ambientais, a complexidade da legislação ambiental e os requisitos exa

gerados para adequação foram os mais citados.

Verificamos algumas incongruências entre as respostas do questionário e o que

foi dito pessoalmente nas entrevistas. Apenas uma empresa respondeu que o atendimen

to à demanda dos órgãos de fiscalização a leva a implementar iniciativas ambientais. O

que pudemos perceber "m loco'" é que a prioridade dessas empresas está no negócio em

si. Se as exigências da lei inviabilizam de alguma forma o negócio, a empresa não muda

por causa da lei. A mudança efetivamente pode ocorrer quando há fiscalização, emissão

do laudo de ocorrência da irregularidade e a ameaça real de multa.

A maioria dos responsáveis pela gestão ambiental das pequenas indústrias quí

micas tem apenas "uma idéia" a respeito do CONAMA, IBAMA e lei de crimes ambi

entais. Apenas em relação à FEEMA, parecem conhecer adequadamente, tanto em suas

ações quanto ao que ela representa.

Apesar disso, o atendimento à legislação ambiental é o principal fator que, se

gundo os questionários respondidos, leva as empresas a implementarem iniciativas am

bientais. Segundo o mesmo questionário, a redução dos custos de produção e a melhoria

da imagem da empresa em frente à sociedade são causas para iniciativas ambientais em,

pelo menos, metade das empresas.

As relações administrativas com os órgãos ambientais se resumem a entrada no

processo para pedido de licenciamento. Metade das empresas alegam que a legislação

muito complexa ou confusa e atitudes pessoais não apropriadas na fiscalização dificul

tam o relacionamento da empresa com os órgãos ambientais do governo. Outra metade

considera que são os requisitos exagerados para adequação ambiental é que prejudicam

este relacionamento.
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3.4 A MÉDIA E A GRANDE INDÚSTRIA QUÍMICA

Este grupo de empresas emprega um grande número de funcionários por unida

de. Seu controle acionário é, em grande parte, exercido por multinacionais e os produtos

incorporam elevado valor agregado devido ao investimento em pesquisa de desenvol

vimento. Para tanto, possuem centros de pesquisa em várias partes do mundo formando

uma rede de informações que possibilita manter uma vantagem competitiva por produto

em relação aos concorrentes.

O mercado destas empresas pode abranger apenas a América Latina ou pode

vislumbrar qualquer parte do mundo. Elas fabricam desde inseticidas a medicamentos

humanos, de aditivos a catalisadores para a indústria do petróleo, enfim, uma variedade

de produtos, destinados como insumos em outros processos produtivos e também ao

consumidor final.

Em geral, ocupam grandes parques industriais, utilizando processos produtivos

complexos, automatizados, com equipamentos de maior tecnologia.

Em relação aos programas de qualidade total e qualidade ambiental representa

das pelas ISO9001 e ISO14001, respectivamente, boa parte já é certificada por organi

zações auditoras credenciadas internacionalmente como DQS, BVQI e DNV.

O fato das grandes indústrias químicas se colocarem compromissadas com a

questão ambiental, não impede que os acidentes ocorram. Com freqüência estes aciden

tes despontam nos noticiários dos principais jornais do país, deixando a sensação que

muito ainda falta por fazer para eliminar este tipo de risco da vida no planeta.

A população dos países desenvolvidos, por sua própria vivência num espaço já

amplamente industrializado, foram os primeiros a verificarem os efeitos nocivos da

poluição advinda das atividades fabris. Clientes dos EUA e Europa, devido ao maior

nível de consciência ecológica e de preservação do meio ambiente já adquirido, desen-
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cadearam então, as primeiras manifestações de caráter ambiental. As pressões desses

clientes junto às matrizes fizeram com que estas implementassem as mudanças nas a-

ções ambientais das suas filiais no mundo afora, principalmente a partir da década de

1990.

Para estas grandes empresas a questão ambiental já é uma questão de mercado.

Segundo um dos entrevistados, os clientes no Brasil somente começaram a cobrar das

empresas um comportamento ambiental, recentemente, a partir de 1998.

As comunidades que vivem ao redor das fábricas ou à margem dos canais e rios

são, potencialmente, as mais prejudicadas com os eventuais acidentes que comprome

tam o meio ambiente. As crescentes reivindicações estimulam as indústrias a investirem

em soluções para os problemas de ordem ambiental pois a imagem de uma grande in

dústria é um patrimônio muito valorizado e o risco de comprometimento desta imagem

é defendido com grande empenho por seus funcionários.

• Demandas Técnicas

É espantoso verificar que, quando se fala em assessoria técnica, vários fatores

são demandados por parte das grandes indústrias químicas. O gráfico 9 demonstra os

itens mais requeridos pelos responsáveis pela gestão ambiental nas grandes e médias

indústrias químicas.

Os cursos e treinamentos técnicos e serviços de análise laboratorial aparecem

como demandas em mais de 60% das empresas. A implantação dos sistemas de gestão

ambiental e a auditoria ambiental para entendimento legal vêm como principais deman

das técnicas em aproximadamente 40% delas. Finalmente, a assessoria para projetos de

educação ambiental e serviços especializados para a avaliação de riscos aparecem em

34% das empresas que responderam ao questionário.

84



Gráfico 9 - Demanda por Assessoria Técnica
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A demanda por assessoria técnica em vários itens sugeridos nos questionários,

num percentual relativamente significativo de grandes e médias empresas, revela a pos

sibilidade de maior desenvolvimento nas políticas ambientais das empresas pesquisadas.

• Aspectos Ambientais Relevantes

De acordo com o gráfico 10. os efluentes líquidos são. também para as grandes

indústrias químicas, o principal aspecto ambiental relacionado com suas atividades,

aparecendo em todas as empresas deste grupo.

Gráfico 10 - Aspectos Ambientais Relevantes
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Existem casos de conflito entre a legislação local e a executada pela empresa em

relação à análise do efluente. Num dos casos verificados, seguindo a linha da matriz, a

empresa realiza a análise pela verificação da carga de demanda química de oxigê-

nio(DQO) e a legislação do Estado do Rio de Janeiro analisa o nível de concentração

(PH). Esses problemas tem sido resolvidos por meio de acordos com a FEEMA, nos

quais ficam normalmente estabelecidas as ações compensatórias a serem implementa

das.

O segundo aspecto relacionado ao meio ambiente de maior incidência segundo

as respostas emitidas pelos responsáveis das grandes indústrias foi o problema da gera

ção de resíduos sólidos não perigosos, presente em 65% das empresas pesquisadas.

As decisões de caráter ambiental são, por vezes, tomadas em nível mundial com

a diretriz de unificar procedimentos, padronizando todas as ações para facilitar o contro

le e reduzir custos. Na grande indústria química existe uma forte pressão da matriz ou

dos controladores no sentido de se adequarem, de forma bastante acentuada, aos desíg

nios da legislação do país onde a filial mantém as atividades industriais, ou aos manuais

produzidos pela própria matriz. Normalmente, estabelece-se a regra mais rígida entre

uma e outra.

Alguns entrevistados declararam que, embora busquem continuamente a redução

dos resíduos, as informações quanto aos riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente

nem sempre são adequadamente passadas à comunidade e os resíduos efluentes apresen

tam, muitas vezes, uma demanda química de oxigênio alta, com pouca biodegradabili-

dade.

Alguns processos eliminam resíduos sólidos como o silício e o alumínio que

podem provocar assoreamento dos canais de água que recebem este material. Eliminam

também a amônia, de odor desagradável, cloreto de sódio e o sulfato de sódio, que, em

alta concentração, podem degradar o meio ambiente.
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Os entrevistados relataram que os resíduos sólidos perigosos destinados a incine-

ração, são geralmente enviados a uma empresa de solução ambiental equipada com la

boratório de análises de resíduo e incinerador de resíduos sólidos. Esta empresa teria

sido criada em 2001, por meio de umajoint venture , quando a empresa originária, uma

grande indústria química, desistiu de prestar este tipo de serviço para focar no próprio

negócio e se distanciar do emblema criado pelo mercado no qual era reconhecida como

uma empresa geradora de resíduos.

• Ações Implementadas

O gráfico 11 demonstra o quadro total das principais ações implementadas:

Gráfico 11 - Ações Implementadas
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No grupo das médias/grandes indústrias, as ações de controle e prevenção dos

aspectos ambientais que tiveram resultados satisfatórios, segundo as respostas forneci

das, foram aquelas relacionadas a disposição adequada de resíduos sólidos, segundo

82% das empresas e a reciclagem ou reaproveitamento de material, de acordo com 78%

dessas mesmas empresas.
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A reutilização dos resíduos retidos na ETE para envio aos fornos de indústrias de

cimento e cerâmica é um fato comum dentre os observados nas várias empresas visita

das.

Em uma das empresas ouvimos o relato que, embora tenha conseguido parceiros

na bolsa-de-resíduos da Firjan, muitas empresas que se ofereceram para comprar/levar

os resíduos não tem o licenciamento ambiental, inviabilizando a parceria.

Outra ação de controle muito difundida e que apresenta resultados satisfatórios

de acordo com 60% das respostas, é a construção da estação de tratamento de efluentes

(ETE). Dentre os procedimentos verificados nas grandes indústrias, a implementação do

programa de atuação responsável proposto pela ABIQUIM - Associação Brasileira da

Indústria Química, com base no "responsable care " criado pela Canadian Chemical

Producers Association (CCPA), parece ser a melhor política para responder antecipa

damente às demandas ambientais.

Segundo alguns entrevistados, o programa de maior resultado em termos ambi

entais na empresa foi a implementação das normas ISO 14001, favorecendo o envolvi

mento de funcionários e familiares na conscientização de uma postura pró ativa para a

questão ambiental.

Como exemplos para aumentar a eficiência das ações educacionais com objeti

vos ambientais, vimos em várias empresas a unificação do setor de saúde e segurança

com o setor de meio ambiente, mantendo uma só coordenação além da implantação de

um sistema de informações ambientais on-line que de forma inovadora e criativa divul

gava as informações necessárias ao desenvolvimento das ações.

Há empresas que adotam, para avaliação da viabilidade dos projetos, a aprova

ção da gerência de meio ambiente. No entanto, vimos um caso de uma empresa, com

uma ampla estrutura gerencial e ações ambientais significativas que decidiu transferir

uma planta de produção destinada à indústria têxtil para fo; Brasil como conse-
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qüência da dificuldade de adequação às normas da FEEMA quanto à qualidade do eflu

ente líquido.

A preservação da imagem das empresas nestes casos foi a causa primordial para

que ocorressem essas decisões sendo que, neste último caso, a atitude da empresa não

contribuiu para a redução da poluição em termos globais pois a planta ineficiente conti

nuará operando, mesmo que em outro país.

Outras ações são meramente ocasionais. Em uma das empresas, a construção de

uma estação de tratamento de efluentes, com dimensões muito acima da necessidade

imediata da empresa, permitiu a venda de serviços a outras empresas do parque indus

trial, gerando, além do benefício imediato ao meio ambiente, uma renda extra para a

empresa prestadora do serviço.

• Projetos e Inovações

A verificação de projetos de cunho inovador é bem mais comum neste grupa-

Lüeiuo ae empresas.

O co-processamento de tortas de filtração, sugerida por técnicos de uma das em

presas estudadas, foi um dos mais bem sucedidos e difundido pela matriz em outras

filiais, fora do Brasil. O fundamento do projeto é a utilização das tortas dos filtros das

ETE como matéria-prima para a confecção de tijolos. As tortas são misturadas com

argila, numa proporção adequada, para melhorar a qualidade da cerâmica produzida.

Foi necessário algum investimento por parte das olarias em desenvolvimento de

tecnologia para entender e melhorar o processo. Atualmente, as tortas são utilizadas

também na indústria de cimento, porque as olarias locais não conseguem absorver toda

a ofertaOutra idéia de êxito surgiu deste mesmo projeto ao se perceber que no transporte

dos resíduos para as olarias, os caminhões com caçambas abertas causavam muita poei-
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ra e perdas. Inventou-se o "big bag\ uma grande bolsa para envolver o resíduo durante

o transporte, gerando economia e melhoria ambiental.

"Waste Immunization Program" é o nome de um programa implementado para

reduzir os rejeitos do óleo por meio de mudança operacional. Foi concebido pela matriz.

No Rio de Janeiro, este projeto teve êxito significativo, reduzindo em aproximadamente

80% na geração de resíduos.

Outros exemplos observados foram a mudança no processo de fabricação envol

vendo a adoção de membranas e diafragmas na separação de elementos químicos, per

mitindo a redução significativa na utilização de água no processo e a construção de um

estação de tratamento de efluentes intrínseca ao processo, que permitiu a reutilização de

água enriquecida com produtos necessários ao processo produtivo.

Alguns resultaram em maior eficiência ao processo e ganhos para o meio ambi

ente. A utilização de um separador de oxido de carbono e hidrogênio tornou possível a

aplicação do oxido de carbono em uma planta industrial e o hidrogênio em outra planta,

^sta inovação permitiu uma economia de 8000 a 10000 ton./ano de carvão.

Quando os técnicos de uma das empresas injetaram oxigênio residual no incine-

rador rotativo, contribuíram para outro exemplo de sucesso dentro dos projetos inovado

res, pois gerou maior eficiência, possibilitando um aumento na queima de 3600 ton./ano

para 5400 ton./ano, além de utilizar como insumo o oxigênio desperdiçado em outro

processo de produção. Este projeto foi também adotado pela matriz e divulgado em

outras filiais da empresa no mundo.

Algo interessante a ser relatado ocorreu em uma das empresas visitadas. Temia-

se que a unidade no Brasil fosse fechada devido aos problemas relacionados com a fis

calização do governo e a aparente incapacidade de modificar o processo para reduzir a

concentração de elementos químicos no efluente da fábrica. Num esforço singular em

nível mundial, a unidade do Rio de Janeiro recebeu apoio financeiro (US$1,5 milhões) e
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técnico para pesquisar e implantar um projeto piloto, com tecnologia exclusiva, baseada

num novo sistema de aeração para a estação de tratamento. O projeto ainda está em an

damento e, se tiver sucesso, deverá ser implementado em outras unidades no mundo.

Além deste projeto, houve mudança no processo de redução da carga orgânica

da ETE. Inicialmente, a redução do lodo era obtida por precipitação. Nesta empresa,

unidades localizadas mundo afora têm um grau de automação superior às unidades bra

sileiras. Se por um lado a padronização de produto nas unidades do Brasil, pode ser de

qualidade inferior, a maleabilidade das plantas manuais permitem inovações constantes

por parte dos trabalhadores que realizam mudanças no processo, gerando economias

operacionais e ambientais.

Em outro projeto, a aplicação de membranas por osmose reversa diminuiu o vo

lume de carga e o material filtrado pôde ser reciclado no processo até chegar a um grau

de saturação no qual o material é encaminhado para a ETE e o lodo final é também in

corporado à indústria cerâmica.

Ouvimos o relato um gerente que, naquela empresa, a implantação de um pro

grama de gestão ambiental permitiu que 50% dos materiais utilizados e descartados co

mo vidros, copo plástico, papel, papelão, etc. fossem reciclados. A experiência junto aos

funcionários, com o sucesso do programa de reciclagem, fez com que expandisse o

programa para aumentar este percentual com o objetivo é reciclar 100% dos materiais

recicláveis da empresa.

Verificamos ainda que o reestudo para mudança no processo de fabricação im

plementado por uma das empresas pôde provocar menor consumo de matéria prima,

com o reaproveitamento de resíduos sólidos, proporcionando a redução de emissão de

resíduos como a gel sílica, a soda cáustica e o sulfato de alumínio, de 4500 ton./ano para

3500 ton./ano e gerando uma economia de aproximadamente dois milhões de reais/ano.
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• Dificuldades para Melhoria

Em relação às dificuldades para melhoria ambiental, o quadro de respostas não

foi muito rico, conforme demonstra o gráfico 12:

Gráfico 12 - Dificuldades para Melhoria Ambiental j
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A falta de informações técnicas, que muitas vezes emperram o desenvolvimento

de procedimentos capazes de melhorar a eficiência dos processos e os custos elevados

dos equipamentos que inviabilizam a implementação de projetos para melhoria do meio

ambiente foram as alegações de quase 40% das empresas.

Este mesmo percentual de empresas alegou que, com freqüência, novas normas

são incorporadas pela legislação em vigor, afetando de forma direta ou indireta as ações

gerenciais da empresa para uma adequação à regulamentação ambiental, dificultando

assim o planejamento e continuidade das atividades já desenvolvidas.
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• Registros Sistemáticos

Como grandes empresas, os registros sistemáticos são vários. A complexidade

das grandes indústrias requer maiores cuidados em relação aos aspectos ambientais e os

relatórios gerenciais referentes a estes aspectos são instrumentos relevantes para a moni

toração e controle desejados.

Gráfico 13 - Registros Sistemáticos j
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Tanto a possibilidade de poluição aparente nos aspectos ambientais e os eventu

ais problemas com as comunidades vizinhas em conseqüência dessas características,

quanto a possibilidade de controle e reutilização dos materiais envolvidos que podem

gerar redução de custos, fomentam o registro de vários itens.

Entre os registros mais citados encontramos aqueles que afetam diretamente os

custos das empresas como o consumo de água, tanto em quantidade quanto à qualidade,

e também o consumo de energia, presentes em mais de 90% das empresas; a descarga

de efluentes líquidos é um item registrado em mais de 85% das grandes e médias indús

trias químicas; geração e a disposição dos resíduos sólidos em mais de 80% e auditorias

ambientais periódicas em quase 80%, são alguns dos exemplos, conforme vimos no

gráfico 13.
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• Ações Externas

Como atuarão m área ambiental que as empresas possuem externamente, pode

mos citar os programas de educação ambiental nas comunidades como destaque nas

empresas pesquisadas, correspondendo a mais de 43% dos casos.

Gráfico 14 - Ações Externas
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Em segundo lugar, aproximadamente 40% das empresas responderam "recicla

gem" como a atuação externa desenvolvida, em programas implementados quase que de

forma exclusiva, sem parcerias, em todos os casos.

Tentando seguir as diretrizes do programa atuação responsável, uma das empre

sas criou o "Fábrica Aberta" - um programa no qual há visitas à fábrica e são ouvidas as

reivindicações da comunidade.

No "De Bem com a Vida", outro programa da empresa (ações compensatórias),

são ministradas palestras sobre saúde, segurança e meio ambiente visando uma mudança

de comportamento, tanto para funcionários quanto para a comunidade em geral.

O gerente corporativo de uma das empresas assumiu a tarefa de realizar uma

grande mobilização nas unidades brasileiras, para conscientizar os funcionários sobre a
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importância de se trabalhar em cima dos códigos relacionados no programa de atuação

responsável, tendo em grande sucesso nesta empreitada.

Projetos como reciclagem de garrafas PET são desenvolvidos com o apoio fi

nanceiro de uma das empresas, como medida compensatória, acordada com a secretaria

do meio ambiente do estado. Neste caso, em parceria com uma organização não gover

namental chamada, Coop Mang, situada no complexo da mangueira..

Esta empresa tem implementado ainda um programa de reflorestamento no par

que industrial onde está inserida, doando mudas da mata nativa, num trabalho envol

vendo profissionais da Universidade Rural do RJ, com a qual tem convênio. Desde no

vembro de 2001, foram doadas mais de 1200 mudas de plantas às empresas vizinhas.

Pudemos constatar exemplos com investimentos regulares anuais, para ajuda

comunitária; contribuições para a manutenção de escolas municipais e centros comuni

tários, com doações mensais fixas em dinheiro e doações de remédios; programas edu-

icionais com palestras para a comunidade; programas para coleta seletiva de lixo e

eventos para apoio à cidadania, com postos para retirada de carteira de identidade; tudo

isso como forma de combater a noção de que a empresa é foco de destruição e degrada

ção ambiental.

Ações Futuras
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Abaixo, no gráfico 15, apresentamos as diversas ações ambientais que os res

ponsáveis pretendem implementar nos próximos anos:

Gráfico 15 - Ações Futuras
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Quanto às ações ambientais futuras, aquela que mais apareceu nos questionários

foi em relação aos treinamentos de pessoal. 73% das empresas escolheram este item

como primordial para as ações futuras na área ambiental.

Outras ações surgem em segundo lugar, tais como: fazer auditorias ambientais

periódicas e implantação de procedimentos ou sistema de gestão ambiental, presentes

em mais de 65% das respostas analisadas.

Além dessas, podemos citar a renovação de licença de operação e o uso da ima

gem ambiental como marketing institucional das empresas, aparecendo respectivamen

te, em torno de 52% e 43% das respostas.
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• Investimentos

Em relação aos investimentos que se pretende fazer nos próximos anos na área

ambiental, o gráfico 16 apresenta uma série de propósitos relevantes:

Gráfico 16 - Investimentos na Área Ambiental
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Dentre as intenções de investimentos para melhoria ambiental, um item citado

por este grupo de empresas merece maior destaque: a reciclagem e aproveitamento de

material (lixo, descartáveis, papéis, lodo da ETE, etc), aparecendo em mais de 56% das

respostas.

Outros investimentos surgem em segundo lugar, com a intenção de redução do

consumo de água e energia elétrica, aparecendo em torno de 40% das empresas.

A disposição adequada de resíduos sólidos, a construção de estação de tratamen

to de efluentes e mudanças nos processos industriais, vêm em terceiro lugar como inves

timentos a serem efetivados pelas empresas, constando em quase 35% das respostas.
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Por meio da análise dos questionários verificamos que metade das empresas

pesquisadas exportam para o Mercosul; pelo menos 80% das empresas já foram questi

onadas em relação à situação ambiental; o percentual que cada empresa desse grupo

investe em meio ambiente varia expressivamente, de menos de 1% até 20% do fatura

mento e quase 70% das empresas não foram buscar financiamento para compra de equi

pamentos destinados a prevenção ou controle de aspectos ambientais.

Há investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos. Para a área de

meio ambiente este grupo procura solucionar os problemas na ETE. Os entrevistados

informaram que a eficiência das estações de tratamento de efluentes é menor que a espe

rada pela sociedade.

• Recursos Humanos

Também nas grandes empresas os técnicos da própria planta industrial são os

principais responsáveis pelas soluções técnicas relacionadas ao meio ambiente e para

operar as ações ambientais da empresa.

Observamos após a análise dos dados obtidos que a gerência do meio ambiente

é, em mais de 80% das empresas, a responsável pelo gerenciamento das ações de me

lhoria ambiental na empresa.

A quantidade de pessoas que trabalham diretamente na área do meio ambiente

varia muito, de nenhum funcionário a mais de 10 funcionários, dependendo da empresa.

Há maior concentração de empresas (33%) entre aquelas que empregam de 5 a 10 pes

soas trabalhando diretamente na questão ambiental. Indiretamente, quase 70% das em

presas empregam mais de 50 funcionários para a área de meio ambiente.
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• Mercado

Dentre os principais fatores que levaram as empresas a implementarem iniciati

vas ambientais destacam-se as seguintes: atendimento à legislação ambiental, corres

pondendo a mais de 80% das respostas dos questionários; melhoria da imagem da em

presa frente aos consumidores, respondido por 60% das empresas.

Gráfico 17 - Razões para Iniciativas Ambientais

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Atendimento à legislação ambiental

Melhoria da imagem junto aos clientes

Melhoria da imagem frente à sociedade

Atendimento aos órgãos ambientais

Redução de custos de produção

Busca do licenciamento

Pedido da matriz da empresa

Busca de certificação ambiental

Mudança na política ambiental

Tentativa de aumentar receitas

Busca de mercados no exterior

Pedido de um cliente

Mudança da direção da empresa

34,35 \

34,35 \

34,35 |

34,35

160.87

|52,17

h43.48

b43,48

fc39.13

K39.13

|30,43:

130,43;

h62,61

G total de empresas (%)

O atendimento aos órgãos ambientais e redução dos custos de produção são fre

qüentes em mais de 40% das respostas. A busca por licenciamento e as diretrizes da

matriz são fatores para implementação de ações ambientais em quase 40% das empre

sas.

O uso da questão ambiental no marketing da empresas, em sua grande maioria,

ainda é tímido. A ações neste sentido resumem-se à pretensão de divulgar a certificação

(ISO 14000) em jornais e revistas especializadas para garantir um espaço na mídia co

mo empresas corretas em termos ambientais.
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A intenção de aguardar primeiramente solução dos problemas prementes para

depois atuar bastante no mercado e anunciar suas conquistas é o que se observa junto

aos entrevistados.

• Legislação

Entre as relações administrativas mantidas com os órgãos de fiscalização, apenas

a entrada em processo de licenciamento, devido à exigência da lei, pode ser destacada.

Há um certo consenso que a demora na análise dos pedidos e ações dos órgãos

de fiscalização é um dos principais elementos que dificultam o relacionamento entre

empresa e fiscalização.

Maiores informações e divulgação sobre legislação ambiental e sobre empresas

que não estejam de acordo com esta legislação foram, na opinião da maioria das empre

sas, as soluções principais para incentivar a melhoria ambiental.
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4 CONCLUSÃO

4.1 O Ambiente Macroeconômico

Não há como se pensar em gestão empresarial sem os fundamentos que a teoria

da administração nos prove, auxiliando na argumentação dos instrumentos de gestão a

serem utilizados especificamente na gestão ambiental. Dessa forma, por todo momento,

os gerentes devem estar conectados com as filosofias básicas que os pensadores da ad

ministração propuseram em suas análises teóricas para não se perder o rumo dos objeti

vos gerais e particulares da empreitada.

Para os gestores da indústria química, a atuação não deve ser diferente, sendo até

mesmo agravada pela intensa concorrência no âmbito tecnológico, fator de marcante

diferenciação para o setor.

A péssima distribuição de renda que caracteriza a população brasileira também é

reproduzida no setor industrial, existindo empresas que trabalham em condições bastan

te perversas em suas relações comerciais e outras com capacidade competitiva global,

podendo concorrer e concorrendo efetivamente no mercado externo, com desempenhos

razoáveis em suas operações.

4.2 A Consciência por um Desenvolvimento Sustentável

O que pretendemos expor é a necessidade de uma política mais eficiente para a

prevenção da poluição, que trabalhe com empenho na fiscalização, mas que dê condi

ções, principalmente às pequenas empresas, de melhorarem suas atividades sem restrin

gir a capacidade de competir no curto prazo, dentro das condições extremamente adver

sas que um país em desenvolvimento pode oferecer.

O período de ajuste tem se mostrado crítico para as empresas com baixa

lucratividade, pois elas têm de destinar investimentos na correção dos aspectos
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que vai implicar numa pressão sobre os custos de produção e, consequentemente, nos

preços. Ao mesmo tempo, a empresa precisa manter o nível de competitividade.

Enquanto os benefícios provenientes da inversão ambiental não forem percebi

dos, estas empresas devem passar por períodos de turbulência que, dependendo da con

juntura, são ultrapassados com maior ou menor dificuldade.

As políticas públicas direcionadas ao meio ambiente tem criado os mais variados

tipos de instrumentos para cada possível aspecto ambiental, mas o que vimos em nossa

pesquisa é a carência de uma política de incentivos para que as empresas passem por

este período de ajuste sem maiores perturbações.

Portanto, a relação entre governo e indústria, entre consumidores e indústria,

pode definir o nível de aprimoramento que o empresário vai impingir ao seu negócio.

Verificamos que os investimentos em gestão ambiental nas indústrias químicas do Rio

de Janeiro tem refletido uma certa preocupação com a imagem da empresa junto aos

clientes. No entanto, a consciência ecológica da população está ainda muito aquém de

sua capacidade e o padrão brasileiro em educação básica ainda não permite um grau de

cidadania razoável para exigir as mudanças necessárias para um melhor desempenho

das indústrias.

Por parte das indústrias, é preciso um esforço maior para promover a orientação

rumo ao desenvolvimento sustentável. Primeiramente pela própria conscientização da

alta direção quanto aos benefícios de se adotar uma política ambiental para, em seguida,

implementar um plano operacional contemplando todas as etapas referentes a organiza

ção ambiental na empresa, executando as auditorias necessárias para levantamento dos

aspectos ambientais, criando condições para um monitoramento permanente dos aspec

tos relevantes, adotando as tecnologias mais viáveis para o empreendimento e promo

vendo as parcerias necessárias com governo, comunidade e organizações ambientais.
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4.3 As Ações Gerenciais para o Meio Ambiente

Quando analisamos a performance ambiental das industrias químicas, verifica

mos que um ponto importante a ser refletido é sobre as condições sociais, políticas e

econômicas na qual elas atuam, suscitando, por vezes uma série de condutas não ade

quadas ao seu fim, podendo gerar aspectos prejudiciais ao meio ambiente.

Há muitas diferenças percebidas entre as pequenas e grandes empresas no que

tange ao gerenciamento ambiental. A necessidade de realização imediata de lucro na

pequena indústria, aliada aos poucos recursos orçamentários, impede que a gerência

vislumbre a capacidade de gerar retorno sobre o investimento em ações ambientais. Ao

contrário, na grande indústria, devido à escala de produção e ao montante de investi

mento reservado às ações de proteção ambiental, é possível adotar projetos que criam

valor com o gerenciamento dos resíduos industriais ou sobre inovações sobre o processo

de produção.

As causas do grau de competitividade que cada empresa alcançou até hoje, não é

objeto de nosso estudo, mas tem influência decisiva na capacidade de cada uma destas

empresas em praticar uma gestão ambiental adequada para as necessidades impostas no

momento atual.

4.3.1 Treinamento

A possibilidade de se adotar conceitos pertinentes à boa gestão ambiental depen

de fundamentalmente, das pessoas. Capacitar os técnicos e funcionários para a consci

entização sobre os aspectos ambientais demanda tempo, recursos financeiros e capaci

dade gerencial para atuar na mudança da cultura organizacional.

As empresas com menor capacidade de investimento em educação ambiental

certamente já estarão em desvantagem na corrida por competitividade num mercado que
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se apresenta cada dia mais exigente em relação ao tratamento que a empresa tem com o

meio ambiente. Isto vale tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento.

Em relação à pequena indústria química, é interessante notar que 63% dos entre

vistados responderam saber muito pouco a respeito de ecoefíciência. Porém, estes mes

mos entrevistados relataram vários projetos por eles desenvolvidos que apresentam eco

efíciência. ou seja, a informação a respeito do que fazem e porque fazem e qual a cone

xão com os objetivos da empresa estão dissociados, o que sugere a falta de capacitação.

4.3.2 Pesquisa e Desenvolvimento

Investir em pesquisa e desenvolvimento é uma estratégia vital para melhorar a

eficiência ambiental das empresas do setor químico. Verificamos porém, que as parceri

as com universidades e centro de pesquisas, não tem sido exploradas de forma adequada

pela grande maioria das indústrias químicas pesquisadas.

Fomentar este tipo de parceria, além dos efeitos positivos em melhoria de produ

to e processo, apresentam um custo de investimento relativamente baixo pois algumas

universidades tem vasta experiência em pesquisas tecnológicas e não transferem total

mente este conhecimento para aplicações práticas na indústria.

Acreditamos que as maiores dificuldades de se implementar estas parcerias, es

tão na integração empresa/universidade pois as interfaces são pulverizadas nos diversos

centros de pesquisa, departamentos, núcleos, laboratórios, etc. , tornando extremamente

difícil, principalmente para os que estão formando pela primeira vez a parceria, identifi

car os interlocutores por parte da universidade.

Entre as indústrias químicas, apenas aquelas que pertencem ao setor petroquími

co, composto basicamente por grandes empresas, possuem uma tradição no sentido usu

fruir do conhecimento gerado das parcerias com centros de pesquisas e universidades e
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já transpuseram essas barreiras iniciais. Talvez também por isso, este setor ocupe uma

posição de destaque em nosso estado.

4.3.3 Inovações Tecnológicas

Considerando que os principais aspectos ambientais presentes nas indústrias

químicas são os efluentes líquidos e a geração de resíduos, seria bastante significativo se

os órgãos do governo e empresários focassem estes aspectos como prioritários. Daí a

necessidade de se viabilizar meios para execução constante de análise laboratoriais de

forma concomitante ao desenvolvimento de técnicas e tecnologias que melhorassem os

processos e operações da empresa para reduzir ou, se possível, eliminar a emissão de

efluentes e a geração de resíduos, reduzindo também o consumo de água e energia.

A adoção de novas tecnologias dependerá evidentemente da configuração da

empresa e das estratégias que cada empresa cumpre dentro de seu mercado. Como vi

mos anteriormente as estratégias poderão ser do tipo inovadora ofensiva, inovadora de

fensiva, imitativa, dependente, tradicional ou oportunista. A identificação da configura

ção da empresa é conseqüência de sua história e do plano estratégico de negócio que

esteja previamente definido.

Sugerimos portanto, que os gestores devem se orientar por planos estratégicos e,

para isso, os planos devem ser efetivamente elaborados e cumpridos para, a partir daí,

poderem optar pelas inovações tecnológicas mais adequadas ao negócio.

4.3.4 Energias Alternativas

A utilização de energias alternativas é outro fator que, independentemente das

orientações estratégicas, deve ser implementada nas empresas pesquisadas. O gás natu

ral pode vir a ser uma alternativa viável no Rio de Janeiro em substituição ao óleo com

bustível das caldeiras, mais caro e poluente.
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Embora a energia solar seja abundante nos trópicos, não encontramos nenhum

exemplo de sua utilização nas indústrias que pudemos pesquisar. Independentemente

dos altos investimentos necessários para adequar a planta para receber novas fontes de

energia, é inegável que os ânimos para estas experiências ainda estão bem aquém do

esperado, até mesmo pelas indústrias que se postam como vanguarda da inovação tecno

lógica no mundo.

4.3.5 Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental

A implantação de um sistema de gestão ambiental, mais especificamente as

normas ISO14000, devido à popularidade junto aos gestores das empresas, é um impor

tante passo para se lograr os benefícios descritos.

Normas ambientais são valorosas aliadas ao gerenciamento ambiental e trazem a

vantagem de serem de relativa facilidade para implantação.

Francesco De Cicco37, presidente do QSP - Centro da Qualidade, Segurança e

Produtividade para o Brasil e América Latina, comenta que a série 9000 só superou a

marca de cem certificações emitidas depois de cinco anos de divulgação no Brasil. Já a

série 14000, com quatro anos de vida, já contava com mais de 200 certificados no País.

No entanto, a maior disponibilidade de certificações aumenta a sua exposição à

sociedade, de forma nem sempre positiva. Semanas depois de conseguir o certificado

ISO 14001, a Petrobrás sofreu seu maior acidente com reflexos ambientais, poluindo a

Baía da Guanabara com grande vazamento de petróleo.

57 http www.quimica.com.br- revista- qd388- isol4000_4.htm
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4.3.6 Integração Setorial

Pudemos intuir que quanto mais as empresas puderem participar dos fóruns de

discussão de associações corporativas, melhores serão as soluções encontradas para a

solução dos aspectos ambientais

A FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) criou a bolsa de resí

duos, um programa de grande futuro para a redução de resíduos, estímulo ao co-

processamento e eficiência ambiental.

A ABIQUIM tem prestado um serviço muito importante na divulgação de

procedimentos benéficos ao meio ambiente, por meio de publicações, eventos internos e

fundamentalmente pelo programa de atuação responsável.

O programa de parcerias da ABIQUIM, implementado em 1999, contribuiu para

o aumento do número de empresas que adotaram o programa atuação responsável e da

difusão do programa pela cadeia produtiva.

O sindicato das indústrias químicas é outro fórum relevante nos debates sobre as

melhores técnicas e procedimentos para a questão ambiental.

Infelizmente, verificamos que algumas empresas não tem sequer a filiação à A-

BIQUIM, ficando à margem de todas as discussões, eventos e publicações, aumentando

a defasagem de competitividade entre empresas. A tendência, daí, seria um enriqueci

mento das grandes indústrias e um empobrecimento cada vez maior das pequenas indús

trias químicas.

4.4 Considerações Finais

As grandes indústrias químicas do Rio de Janeiro, embora apresentem-se como

pioneiras no desenvolvimento de mecanismos de proteção ambiental e de investirem

vultosos montantes no financiamento de pesquisas para implementar tecnologias mais

avançadas e limpas, têm elevada demanda por informações técnicas. Isto nos deixa em
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dúvida sobre qual o caminho lógico do comportamento verificado, pois podemos pensar

que essas demandas técnicas estão apenas expressando um espírito empreendedor para

alavancar maiores inovações para o progresso do desempenho das atividades relaciona

das à questão ambiental.

Por outro lado, podemos também imaginar que a visibilidade inicial passada pe

los entrevistados não condiz com a realidade por eles vivida e que, embora haja real

mente um aparato "oficial", uma mentalidade projetada pela matriz para a proteção am

biental e uma vantagem verdadeira em relação aos concorrentes pertencentes ao grupo

das pequenas empresas, o que se vive no interior dessas empresas é a carência pura e

simples do conhecimento tecnológico necessário ao desenvolvimento das ações que

garantam que o dia de amanhã será melhor do que hoje, pelo menos em relação ao meio

ambiente.
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ANEXO I - ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

O programa Atuação Responsável no Brasil possui, atualmente, seis elemen-

tos58:

a) Princípios Diretivos:

São os padrões éticos da indústria química brasileira no âmbito da saúde, da se

gurança e do meio ambiente. Os Princípios Diretivos estabelecem a base ética do pro

cesso, indicando as questões fundamentais que devem nortear as ações de cada empresa.

- Assumir o gerenciamento ambiental como expressão de alta prioridade empre

sarial, através de um processo de melhoria contínua em busca da excelência.

- Promover, em todos os níveis hierárquicos, o senso de responsabilidade indivi

dual com relação ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e o senso de pre

venção de todas as fontes potenciais de risco associadas às suas operações, produtos e

locais de trabalho.

- Ouvir e responder às preocupações da comunidade sobre os seus produtos e as

suas operações.

- Colaborar com os órgãos governamentais e não-governamentais na elaboração

e no aperfeiçoamento da legislação adequada à salvaguarda da comunidade, locais de

trabalho e meio ambiente.

- Promover a pesquisa e desenvolvimento de novos processos e produtos ambi-

entalmente compatíveis.

- Avaliar previamente o impacto ambiental de novas atividades, processos e pro

dutos e monitorar os efeitos ambientais das suas operações.

- Buscar continuamente a redução dos resíduos, efluentes e emissões para o am-

58 Armário da Indústria Química Brasileira. São Paulo. 1999. Associação Brasileira da Indústria Química

- ABIQUIM.
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biente oriundos das suas operações.

- Cooperar para a solução dos impactos negativos ao meio ambiente decorrentes

da disposição de produtos ocorrida no passado.

- Transmitir às autoridades, aos funcionários, aos clientes e à comunidade, in

formações adequadas quanto aos riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente de seus

produtos e de suas operações e recomendar medidas de proteção e de emergência.

- Orientar fornecedores, transportadores, distribuidores, consumidores e o públi

co para que transportem, armazenem, usem, reciclem e descartem os seus produtos com

segurança.

- Exigir que os contratados, trabalhando nas instalações da empresa, obedeçam

aos padrões adotados pela contratante em segurança, saúde ocupacional e meio ambien

te.

- Promover os princípios e as práticas do AR, compartilhando experiências e

oferecendo assistência a outras empresas para produção, manuseio, transporte, uso e

disposição de produtos.

b) Códigos de Práticas Gerenciais:

São documentos que definem diversas práticas gerenciais que possibilitam a

operacionalização dos princípios diretivos. Tais práticas definem elementos importantes

a serem cobertos pelos programas internos das empresas relativos à saúde, à segurança e

ao meio ambiente.

Os seis códigos de práticas gerenciais adotados pela ABIQUIM, e citados abai

xo, pretendem abranger todas as etapas produtivas, bem como aspectos relacionados aos

produtos químicos.

- Segurança de Processos: O principal objetivo deste código é a identificação das

fontes de risco nas instalações industriais, visando a prevenção de acidentes.

- Saúde e Segurança do Trabalhador: Voltado para os trabalhadores e os contra-
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tados da indústria química, este código tem por objetivo promover as condições de se

gurança de trabalho, visando a prevenção de acidentes envolvendo pessoas.

- Proteção Ambiental: Este código tem por objetivo o aumento da eficiência dos

processos de fabricação de produtos químicos, a fim de reduzir a geração de efluentes,

emissões e resíduos.

- Transporte e Distribuição: As etapas de transporte e de distribuição de produtos

químicos são priorizadas neste código, a fim de que sejam minimizados os riscos de

acidentes durante estas atividades, bem como sejam agilizadas as ações nos casos de

emergência.

- Diálogo com a Comunidade e Preparação e Atendimento a Emergências: Este

código trata de duas questões fundamentais para a indústria química: a ampliação das

vias de comunicação com a comunidade interna (trabalhadores) e externa (vizinhos e

partes interessadas) e a forma de atuação durante situações de emergência nas instala

ções da indústria química.

- Gerenciamento de Produto: O objetivo deste código, o qual interliga todos os

demais, é garantir que os aspectos relacionados com a saúde, a segurança e o meio am

biente sejam pnorizados nas fases de desenvolvimento, produção, manuseio, utilização

e descarte de produtos químicos.

c) Comissões de Lideranças Empresariais:

São Comissões formadas por especialistas das empresas associadas e que têm

como principal finalidade o acompanhamento dos temas de interesse da indústria quí

mica brasileira, além de promoverem estudos e proporem ações à ABIQUIM.

d) Conselhos Comunitários Consultivos:

Estes Conselhos foram concebidos na tentativa de estreitar o diálogo entre a in

dústria química e as partes interessadas locais. Neles são discutidos, de forma aberta,
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temas importantes ligados às questões abrangidas pelo Atuação Responsável e pretende-

se buscar respostas e soluções efetivas para eventuais problemas.

e) Difusão para a Cadeia Produtiva:

É um dos elementos básicos do programa Atuação Responsável, o qual prevê a irradia

ção dos seus princípios diretivos e das suas práticas gerenciais para empresas relaciona

das com a indústria química pela cadeia produtiva. Esta iniciativa reveste-se de grande

importância por dois motivos principais:

- A propagação dos conceitos, práticas e procedimentos recomendados pelo Atu

ação Responsável para outros setores relacionados com a indústria química torna-se

uma contribuição relevante do programa para a sociedade, uma vez que a ênfase em

saúde, segurança e meio ambiente fica ampliada.

- Reduz-se a probabilidade da indústria química utilizar-se de serviços ou de

produtos de empresas, cuja atuação em relação à saúde, segurança e ao meio ambiente

seja questionável.

f) Avaliação de Progresso:

O processo de avaliação de desempenho das empresas na implementação do

Programa Atuação Responsável constitui um elemento essencial na determinação da

eficácia das medidas adotadas para a obtenção da melhoria contínua nas áreas de saúde,

segurança e meio ambiente.
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ANEXO II - FEEMA

A FeemaM - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio de

Janeiro, foi criada em 1975 ainda sob a influência de eventos como a Conferência da

Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

Este órgão cumpriu, numa primeira etapa, as tarefas de combate à poluição, de

defesa e proteção, gerenciamento e controle do meio ambiente, e de educação ambien

tal. A partir de então, a questão ambiental foi incluída, pela sociedade, no rol de rei

vindicações do âmbito da cidadania e da quitação da dívida social.

A presença dos grandes conglomerados multinacionais e a globalização propor

cionada pelas redes de comunicação via satélites, tecnologia digital, robótica e informá

tica compõem o contexto no qual a Feema, sob a direção da SEMADS - Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prossegue em busca de al

ternativas de defesa e proteção, de combate à poluição, de educação ambiental, e de

gerenciamento e controle das atividades impactantes ao meio ambiente do Estado do

Rio de Janeiro.

Para análise e fiscalização das atividades licenciadas, além de atendimento a

denúncias e reclamações no interior do Estado, foram criadas as Agências Regionais da

Feema com o objetivo de se constituírem em agentes de fomento do desenvolvimento

sustentável, nas respectivas áreas de atuação.

A Feema tem incorporada ao seu projeto de controle e planejamento ambiental a

proteção de ecossistemas relevantes à biodiversidade fluminense, quer seja pela manu

tenção das condições de equilíbrio ambiental, com a criação e gestão de espaços territo

riais protegidos na forma de Unidades de Conservação da Natureza, quer seja por meio

1 http://www.feema.rj.gov.br
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do desenvolvimento de pesquisas científicas sobre a preservação de símios da floresta

atlântica, e projetos na área da ecologia aplicada à conservação e recuperação ambiental.

Todas as 37 Unidades de Conservação, bem como as 29 reservas particulares

fluminenses encontram-se descritas no Atlas de Unidades de Conservação do Estado do

Rio de Janeiro, elaborado com a participação de técnicos da Feema, do IEF e do Ibama

e lançado no final de 2001 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi

mento Sustentável.

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Industriais da FEEMA, se apresenta

como instrumento reestruturador do atual sistema de controle e fiscalização dos resíduos

gerados no parque instalado no Estado do Rio de Janeiro.

A soma das ações de controle, envolvendo a geração, manipulação, transporte,

tratamento e disposição final, tenta, entre outros, alcançar os seguintes benefícios:

a) minimizar os riscos de acidentes pela manipulação de resíduos perigosos;

b) orientar a disposição de resíduos em sistemas apropriados ;

c) promover o controle eficiente do sistema de transporte de resíduos perigosos;

d) proteger a saúde da população em relação aos riscos potenciais oriundos da manipu

lação; tratamento e disposição final inadequada;

e) intensificar o reaproveitamento de resíduos industriais;

f) proteger os recursos não renováveis, bem como o adiamento do esgotamento de

matérias-primas;

g) diminuir a quantidade de resíduos;

h) diminuir os custos da destinação final dos resíduos;

i) minimizar os impactos adversos, provocados pelos resíduos no meio ambiente, pro

tegendo o solo, o ar e as coleções hídricas superficiais e subterrâneas de contamina

ção.
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ANEXO III -LEGISLAÇÃO ESTADUAL

• Decreto-lei 134, de 16 de junho de 1975 - Dispõe sobre a prevenção e o controle da

poluição do meio ambiente no Estado do Rio de janeiro e dá outras providências;

• Lei 1.356, de 03 de outubro de 1988 - Dispõe sobre os procedimentos vinculados à

elaboração, análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental;

• Decreto-lei 1.633, de 21 de dezembro de 1977 - Regulamenta em parte o Decreto-lei

134, de 16 de junho de 1975 e institui o Sistema de Licenciamento de Atividades

Poluidoras;

• Legislação aprovada pela Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA com

base no Decreto-lei n° 134/75 e Decreto n° 1.633/77;

• Diretriz Feema 041 - Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (ELA) e do

Respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA);

• Norma 052 - Regulamentação para Publicação das Licenças Obrigatórias e Estudo

de Impacto Ambiental do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras;

• Norma Técnica 202 - Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos

em Corpos Receptores;

• Diretriz Feema 205 - Controle de Carga Orgânica em Efluentes Líquidos de Origem

Industrial;

• Diretriz Feema 1310 - Implantação do Sistema de Manifesto de Resíduos Industri

ais;

• Diretriz Feema 1311 - Destinação de Resíduos Industriais;

• Diretriz Feema 1313 - Impermeabilização Inferior e Superior de Aterros de Resí

duos Industriais Perigosos.
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ANEXO IV - A CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS FATOS RELACIONADOS

AO MEIO AMBIENTE NO BRASIL60

1934 O Decreto 23.793 transforma em Lei o anteprojeto do Código Florestal de

1931. Em decorrência, é criada a primeira unidade de conservação do Brasil, o parque

Nacional de Itatiaia. Em julho é criado o Código de Águas pelo Decreto n° 24.643.

1958 Criada a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza - FBCN.

1973 Em 30 de outubro, o Decreto 73.030 da Presidência da República, no

âmbito do Ministério do Interior, a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA,

primeiro organismo brasileiro, de ação nacional para a gestão integrada do meio

ambienfls581 Em 31 de agosto foi promulgada a Lei 6938, estabelecendo a Política Na

cional para o Meio Ambiente, criando o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CO-

NAMA.

1986 Em 23 de janeiro, o conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA,

aprova a Resolução 001/86 que estabelece as responsabilidades os critérios básicos e

diretrizes gerais para uso e implementação da avaliação de Impacto Ambiental-AIA

como um dos instrumentos da Política nacional do meio ambiente. Em 6 de março de

1986 a Resolução 018/86 estabelece os mecanismos para o controle da poluição atmos

férica gerada por veículos automotores. Em 18 de junho, aprova a Resolução 020/86

que reformula o sistema de classificações das águas e os padrões de qualidade para eflu

entes líquidos. Em 28 de dezembro de 1990, a Resolução 003/90, reformula os padrões

de qualidade do ar ambiente , introduzindo o conceito de padrões primários e secundá

rios para a qualidade do ar.

1989 Em 22 de fevereiro, Lei 7.735 cria o IBAMA, com a finalidade de formu

lar, coordenar e executar a política nacional do meio ambiente.

''"http://www2.ibama.gov.br/histona/index0.htm.22/05/2002
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1991 Encontro Nacional de Políticas e Metodologias para a Educação Ambien

tal, promovido pelo MEC e SEMA com apoio da UNESCO/Embaixada do Canadá em

Brasília, com a finalidade de discutir diretrizes para definição da Política da EA.

1992 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

no Rio de Janeiro -ECO 92.

1993 Portaria 773/93 do MEC, institui em caráter permanente um Grupo de

Trabalho para EA com objetivo de coordenar, apoiar, acompanhar, avaliar e orientar as

ações, metas e estratégias para a implementação da EA nos sistemas de ensino em todos

os níveis e modalidades - concretizando as recomendações aprovadas na RIO -92.

1994 Fechado o acordo para despolir a Baía de Guanabara. Início do programa

Nacional de Gerenciamento Hídrico do Ibama Ratificada a Participação do Brasil na

Convenção da Biodiversidade com a aprovação da câmara dos deputados e do senado

brasileiros.

1995 Foi criada a Câmara Técnica temporária de Educação Ambiental no Conse

lho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, determinante para o fortalecimento da

Educação Ambiental.

1996 Lei n° 9.276/96 que estabelece o Plano Plurianual do Governo 1996/1999,

define como principais objetivos da área de Meio Ambiente a "promoção da Educação

Ambiental, através da divulgação e uso de conhecimentos sobre tecnologias de gestão

sustentável dos recursos naturais", procurando garantir a implementação do PRONEA.

1997 Rio + 5, no Rio de Janeiro, em março. De 7 a 10 de Outubro I Conferência

Nacional de Educação Ambiental - I CNEA Brasil - Avaliação e perspectivas.

1999 Promulgada a Lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999 que institui a Política

Nacional de Educação Ambiental, a que deverá ser regulamentada após as discussões na

Câmara Técnica Temporária de Educação Ambiental no CONAMA.
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ANEXO V - Grandes Crimes Ambientais no Mundo61

1945 a 1962 - Anunciadas 423 detonações nucleares, que aconteceram nos Estados Uni

dos, União Soviética, Grã-Bretanha e França.

• Década de 50

1952 - Chuva de granizo, com característica de presença de radioatividade, acontece na

Austrália a menos de 3000 quilômetros dos testes nucleares realizados na Inglaterra.

1953 - Chuva ácida em Nova York. Possível causa: testes nucleares realizados em Ne

vada.

1954 - Um teste com uma bomba de hidrogênio, codinome Bravo, dos Estados Unidos,

realizado sobre o atol de Bikini, no Pacífico Ocidental. A quantidade de partículas espa

lhadas foi o dobro da esperada e a mudança dos ventos levou as cinzas radioativas em

direção às Ilhas Marshall, ao invés de levá-las para o oceano conforme o planejado.

Houve contaminação de cerca de 18 mil quilômetros quadrados de oceano, gerada por

uma nuvem radioativa de aproximadamente 410 quilômetros de extensão e 75 quilôme

tros de largura. Duas semanas depois do teste, a traineira japonesa Fukuryu Maru n° 5,

que pescava atum próximo à área do teste Bravo, tinha 23 de seus tripulantes com doen

ças de radiação ao chegar ao portoPeixes que chegaram posteriormente ao Japão, pesca

dos na mesma região, também estavam contaminados . Esse episódio gerou uma campa

nha extensa de repúdio a teste nucleares com participação inclusive de Albert Einstein e

do Papa XII.

1956 - São registrados casos como disfunções neurológicas em famílias de pescadores e

em gatos e aves que se alimentavam de peixes da baía de Minamata, no Japão. A con

taminação vinha acontecendo desde 1939, quando uma indústria química se instalou nas

margens da Baía e, por diversos anos, despejou, nas margens da baía, catalisadores gas

tos. Foram confirmadas altas concentrações de mercúrio em peixes e em moradores, que

morreram devido à chamada "Doença de Minamata". Desastres similares foram obser-

"' http://www.uolxom.br/ambienteglobal/site/linha_tempo/linhadotempo_crimes.htm
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vados em vários outros locais, como por exemplo Mitsui, Niigata e Yokkaichi. Como

resultado desses incidentes, mais de 450 campanhas anti-poluição foram lançadas no

Japão até 1971.

• Década de 60

1967 - Em março, acontece o naufrágio do petroleiro Torrey Cânion, na costa do extre

mo sudoeste da Inglaterra. Centenas de quilômetros da Costa da Comualha foram poluí

dos. Um acontecimento local de dimensões globais.

1969 - Ocorreram mais de mil derramamentos (de pelo menos 100 barris) de petróleo

em águas americanas.

• Década de 70

1977 - No dia 26 de março , houve entrada de hexaclorociclopeno na Estação de Trata

mento de Esgotos de Loisville, Kentucky. Esse acidente ocorreu por causa do lançamen

to indevido do produto na rede de esgotos pela empresa Chen Dine, colocando em risco

a saúde de 37 empregados da Estação de Tratamento, que teve que ficar cerca de 3 me

ses parada para a limpeza e descontaminação.

• Década de 80

1980 - No início da década, são detectados casos de problemas pulmonares, anomalias

congênitas e abortos involuntários em moradores da região do pólo petroquímico e side

rúrgico de Cubatão, Brasil.

1984 - Em Cubatão, duas explosões e o incêndio causados por vazamento de gás causa

ram a morte de 150 pessoas, em Vila Soco.

1984 - No dia 18 de novembro, no México, ocorreram explosões sucessivas de tanques

esféricos e botijões de GLP (gás liqüefeito de petróleo), causadas pelo vazamento em

um dos tanques. O acidente destruiu completamente as instalações da refinaria, lançan

do partes metálicas e gotículas incandescentes de GLP a distâncias de até 800 metros.
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Quinhentas pessoas morreram e cerca de 4000 foram feridas. A gravidade do acidente o

fez ficar conhecido como o "México City: o dia em que o céu pegou fogo".

1984 - No dia 2 de dezembro, um vazamento de 25 toneladas de Isocianato de Metila,

ocorrida em Bhopal (índia), causou a morte de 3000 pessoas e a intoxicação de mais de

200.000. O acidente foi causado pelo vazamento de gás da Fábrica Union Carbide.

1986 - No dia 26 de abril, acidente na Usina de Chernobil, na URSS, demonstrou que o

mundo é muito pequeno e que os impactos ambientais devem ser analisados a nível

Global. Na Usina Nuclear de Chernobyl, durante a realização de testes, o sistema de

refrigeração foi desligado com o reator ainda em funcionamento. Com isso, o equipa

mento esquentou e explodiu. O incêndio do reator durou uma semana, lançando na at

mosfera um volume de radiação cerca de 30 vezes maior do que a bomba atômica de

Hiroshima.

A radiação espalhou-se, atingindo vários países europeus e até mesmo o Japão. Há pre

visão de que cerca de 100.000 pessoas sofrerão danos genéticos ou terão problemas de

câncer devido a esse acidente nos 100 anos seguintes. Por toda a Europa, houve proble

mas na lavoura e na pecuária, tornando verduras, legumes e leite impróprios para o con

sumo.

1987 - Em setembro, vem a público que um acidente com material radiativo Césio 137

havia contaminado dezenas de pessoas, na cidade de Goiânia, Brasil. O acidente aconte

ceu porque uma cápsula de Césio 137, pesando entre 600 a 800 kg, desapareceu do Ins

tituto Goiano de Radioterapia (o Instituto se mudara e abandonara alguns aparelhos de

radioterapia) e foi vendido a um ferro-velho como sucata . Ao tentar quebrar a cápsula,

o dono do ferro-velho acabou liberando o pó radioativo, atingindo sua família e pessoas

que freqüentavam o local. Pouco depois, estas pessoas apresentaram os sintomas bási

cos da contaminação: queimaduras por todo o corpo, vômitos e diarréias. Em poucos

dias, quatro pessoas morreram vítimas do Césio. Hoje, mais de onze anos depois, os
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especialistas acreditam que o número de pessoas que morreram ou adoeceram em con

seqüência do acidente tenha sido bem maior.

1989 - No dia 23 de março, o Navio Exxon Valdez, depois de uma colisão em rochas

submersas que causou o rasgo no fundo do petroleiro, derramou, na Baía do Príncipe

Willian, Alasca, 40.000 metros cúbicos de petróleo. No acidente, morreram, aproxima

damente, 260.000 aves, 20 baleias, 200 focas e 3.500 lontras do mar.

• Década de 90

1993 - Em janeiro, o petroleiro Braer, durante uma tempestade com fortes ventos, se

chocou contra rochas na Costa das Ilhas de Shetland, no Reino Unido. Na época, o Pri

meiro Ministro do Reino Unido, John Major, definiu o derramamento de óleo como "o

pior desastre ambiental britânico". Quando o petroleiro Braer se quebrou em dois foram

derramados aproximadamente 80.000.000 galões de óleo, duas vezes a mais do que o

Exxon Valdez.
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