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RESUMO

DA SILVA, Cicero Fontana. Subsideos para implementação de um Sistema de
Gestão Ambiental em um entreposto de mel: um estudo de caso. 2005. 94 f.
Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

0 presente trabalho teve como principal objetivo realizar um estudo para
implementação de um Sistema de Gestão Ambiental baseada na Norma ISO 14.001 em
um entreposto de mel. Trata-se de um estudo de caso que utilizou uma abordagem
qualitativa. Os meios de investigação utilizados nessa pesquisa foram a pesquisa
bibliográfica e a pesquisa de campo e, quanto aos fins o trabalho pode ser
caracterizado como descritivo e exploratório. A coleta de dados para realização do
estudo foi efetuada através de fontes primárias (entrevistas não-estruturadas,
realizadas com alguns funcionários da empresa e observação pessoal do autor) e
secundárias (documentos da empresa e publicações). 0 estudo apresentou a
importância da gestão ambiental bem como dados relevantes referentes As atividades
de beneficiamento do mel nos entrepostos e os principais impactos por elas
provocados. 0 estudo apresentou, ainda, uma proposta para implementação de um
Sistema de Gestão Ambiental baseado na Norma ISO 14.001. Os objetivos
estabelecidos foram atingidos, com base nos resultados da pesquisa. Nesse sentido,
identificou-se os processos fabris da empresa, cAracterizou-se os aspectos e impactos
decorrentes desses processos, descreveu-se os itens utilizados pela Norma ISO 14.001
e, por último, foi apresentado um programa e um manual para desenvolver a proposta
de implementação do Sistema de Gestão Ambiental — ISO 14.001 na empresa.
Palavras-chave: Sistema de gestão ambiental (SGA). Norma ISO 14.001.
Beneficiamento do mel.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema e problema

A crescente preocupação com as maneiras em que o meio ambiente vem sendo
explorado pelo homem, haja vista a escassez cada vez maior dos recursos, faz com
que as organizações, governo e sociedade passem a se preocupar com as questões
ambientais.
Os recursos naturais sempre foram vistos como algo que não teria fim, no
entanto, percebe-se que eles estão a cada dia se esgotando em função do crescimento
econômico e demográfico e da aceleração do processo capitalista com seus padrões
de desenvolvimento e industrialização predatórios, no qual o progresso se confunde
com poluição, em especial nos grandes centros urbanos.
A análise de que as diversas catástrofes ambientais ocorridas ao longo dos
tempos foram reflexos diretos de falhas no gerenciamento dos processos industriais,
motivou as empresas, em 1991, a elaborar um documento denominado "Carta
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável", cujo texto inclui dezesseis princípios
para um bom gerenciamento ambiental. A partir dai algumas organizações começaram
a buscar e adquirir uma nova consciência com relação ao meio ambiente, considerada
uma variável externa de grande influência, e a "postura verde" passou a ser incorporada
pelas organizações em ritmo acelerado, tornando-se uma variável de competitividade.
Um dos fatores que pressiona os empresários a voltarem-se para os problemas
ambientais é a pressão da sociedade diante das empresas poluidoras, pois além da
questão de sobrevivência econômica empresarial, um projeto de gestão ambiental
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busca a qualidade de vida como um objetivo maior. Nos países mais desenvolvidos,
principalmente, o consumidor propõe-se a pagar mais por um produto "verde" a não
comprar produtos que causem danos ao meio ambiente (LERiP10, 2001).
Segundo Munasinghe (1993), o meio ambiente aceita que as pessoas busquem

o abastecimento de três tipos de serviços, e as conseqüências da degradação devem
ser incorporadas ao processo de decisão.
Primeiramente, os recursos naturais de base fornecem materiais e insumos
essenciais, os quais sustentam as atividades humanas. Em segundo lugar o ambiente
serve como esgoto para absorver e reciclar (freqüentemente com baixo ou sem nenhum
custo A sociedade) o lixo produzido pela atividade econômica. Em terceiro lugar, tem
surgido, nas últimas décadas, um reconhecimento de que o ambiente fornece ainda
outros serviços, ou vantagens, generalizadas, caracterizando-se como simples
amenidades para a função de manutenção da vida (ex.: filtra os raios ultravioleta, que
são nocivos ao homem, através da camada de ozônio e, ainda estabiliza o clima
global).
Ambientalistas concordam, que se ocorrer um ilimitado crescimento econômico,
não existirá sustentabilidade em longo prazo, o que contribui para que o equilíbrio
ecológico se torne mais frágil, dado que ecosfera é finita (MUNISINGHE, 1993).
É importante ressaltar que, devido a essa finitude, sempre existiu uma legislação
disciplinando a questão da preservação do meio ambiente, porém os crimes ambientais
eram praticados por ela não receber a devida importância. 0 Brasil possui uma rica
legislação em relação ao meio ambiente, com inúmeras leis de preservação. Contudo,
somente a partir dos anos 80, ela tem sido cobrada mais incisivamente, dado o enorme

14

impacto causado pela devastação, que por sua vez começa a trazer danos A
população, colocando em risco a vida no planeta.
Com esse aumento da fiscalização em relação As leis ambientais, a sociedade
começa a despertar a consciência da importância da exploração dos recursos de forma
sustentada. Porém, ainda há muito que se realizar nesse sentido, pois

o

desenvolvimento sustentável só será uma realidade a partir do momento em que existir
a mobilização de toda a sociedade, de maneira que esta passe a adotar novos padrões
de comportamento, de produção e de consumo, atendendo As necessidades de cada
indivíduo assim como As coletivas, definindo, dessa forma, um paradigma alternativo de
vida.
A apicultura e conseqüentemente a indústria apícola vão ao encontro com o
desenvolvimento sustentável, por serem atividades que dependem diretamente do meio
ambiente, devendo preserva-lo para continuar existindo.
A empresa Api-silvestre, um entreposto de mel - entende-se por "entreposto de
mel", o estabelecimento destinado ao recebimento, classificação e industrialização do
mel (EMBRAPA, 2005) - localizado em Urubici no estado de Santa Catarina e que
exporta 95% de sua produção ainda não possui um Sistema de Gestão Ambiental
adequado As suas atividades.
Nesse contexto de sustentabilidade, almejando amenizar os impactos
ambientais, os danos A sociedade e visando consolidar a competitividade da indústria
apícola brasileira no exterior, surgiu a oportunidade para uma investigação acerca da
implantação de um Sistema de Gestão Ambiental na referida empresa, na qual
pretendeu-se buscar a resposta para o seguinte problema de pesquisa:
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O que deve fazer um entreposto de mel para implantar um Sistema de Gestão
Ambiental de acordo com as normas da ISO 14001?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Efetuar estudos para conhecer as exigências para implementação de um
Sistema de Gestão Ambiental — ISO 14001, em um entreposto de mel.

1.2.2 Objetivos específicos

Para o alcance do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos
específicos:
a) Identificar e caracterizar processos fabris da empresa Api Silvestre;
b) Identificar e caracterizar os aspectos e impactos causados pelos processos
fabris da Api Silvestre;
C) Identificar e descrever os itens a serem utilizados pela Norma ISO 14.001; e
d) Propor um modelo para implementação de um sistema de gestão ambiental
para a empresa.
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1.3 Justificativa
0 interesse pelo estudo surgiu em decorrência da importância e da originalidade
do assunto As indústrias de beneficiamento de mel e, em razão, da viabilidade de
realização do estudo em um entreposto de mel localizado na cidade de Urubici no
estado de Santa Catarina.
Atualmente, as empresas com visão de futuro consideram a gestão ambiental
como uma oportunidade para a redução do consumo de matérias-primas, de Agua, de
energia e de resíduos, ao mesmo tempo em que, reduzindo custos, elevam a própria
competitividade e alcançam uma melhor imagem perante os órgãos ambientais e a
sociedade em geral, aumentando suas chances de abrir novos mercados e agregar
valor ao produto, mediante à importância dada aos produtos ambientalmente corretos.
A relevância do assunto é justificada pela evidência em que o mesmo se
encontra tanto no cenário nacional como internacional, podendo dessa forma provocar
reflexões e fomentar debates de cidadãos e estudantes a respeito desse tema, uma vez
que a conservação dos recursos é essencial para garantir o futuro da vida em nosso
planeta.
Levando-se em consideração que as empresas são sistemas abertos que
interagem diretamente com o ambiente em que estão inseridas, é indiscutivel a
importância deste estudo, devido aos benefícios que o mesmo pode vir a trazer para a
sociedade.
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1.4 Estrutura do trabalho

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma. 0 primeiro capitulo
aborda o tema e o problema de pesquisa, seguido de seu objetivo geral e os objetivos
específicos, bem como a justificativa do estudo. Nesse capitulo demonstra-se a
importância da adoção do Sistema de Gestão Ambiental em um entreposto de mel.
O segundo capitulo apresenta toda a fundamentação teórica, na qual são
abordados assuntos

como:

o

meio ambiente, a ecologia,

o

desenvolvimento

sustentável, as tecnologias limpas, as legislações ambientais — de âmbito federal,
estadual e municipal, além das legislações relacionadas ao setor alimentício —, a série
ISO 14.000 e as normas do sistema de gestão ambiental — ISO 14.001 e ISO 14.004.
No terceiro capitulo, apresenta-se a metodologia utilizada na realização da
pesquisa. São demonstradas as técnicas utilizadas na coleta e análise dos dados. Este
capitulo proporciona a garantia de confiabilidade e validade da pesquisa, demonstrando
quais foram os métodos e as técnicas utilizadas para que os objetivos pudessem se
atendidos.
O quarto capitulo aborda o caso estudado. Nele é apresentado o histórico da
empresa, sua estrutura organizacional, seus dados comerciais e sócio-ambientais. Em
seguida são apresentados os processos fabris da empresa e, após, os aspectos e
impactos ambientais causados pelos processos fabris. Posteriormente é desenvolvida
uma proposta de implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14.001)
para um entreposto de mel.
O quinto e último capitulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho e,
por último, as referências utilizadas para o na realização do trabalho.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Meio ambiente
0 meio ambiente é a fonte de qualidade de nossas vidas e, por este motivo, a
degradação ambiental, o consumismo exagerado, entre outros fatores, devem ser
criteriosamente repensados e reinventados.
A palavra ambiente deriva do latim 'ambiens', que significa 'o que rodeia'. Já a
expressão meio ambiente pode ser definida de diversas maneiras, destacando-se as
seguintes:
Meio Ambiente é o conjunto dos elementos físico-químicos, ecossistemas
naturais e sociais em que se insere o homem, individual e socialmente, num
processo de interação que atenda ao desenvolvimento das atividades
humanas, a preservação dos recursos naturais e das características essenciais
do entorno, dentro dos padrões de qualidade definidos.(VALLE, 1995).

Segundo Tolba (1992), o meio ambiente é um sistema dinâmico e complexo
formado por múltiplos componentes em interação. Os conhecimentos desses
componentes, a maneira como interagem entre si, a relação com os seres humanos, os
recursos naturais, o meio ambiente e o desenvolvimento têm evoluído notadamente nos
últimos anos.
Assim, todas as mazelas relacionadas ao meio ambiente, como queda da
qualidade da água, geração e eliminação direta de resíduos perigosos e o aumento das
conseqüências dos desastres naturais em virtude das ações humanas são originados a
partir da falta de conhecimento das dinâmicas ambientais e de políticas inadequadas.
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2.2 Ecologia
A palavra ecologia pode ser definida, segundo Miranda (1993) como a ciência
que estuda as relações entre as espécies e o seu ambiente orgânico e inorgânico. Deve
ser acrescido a este conceito os elementos econômicos, politicos e sociais. A partir da
definição do conceito de meio ambiente, pode-se definir a ecologia como a disciplina
que estuda o meio.
Durante anos, o homem teve a certeza de que os recursos naturais seriam
infinitos, porém a partir de um determinado período inciaram-se vários problemas
graves em relação ao meio-ambiente, destacando-se ao aumento da temperatura da
Terra, a destruição da camada de ozônio, o esgotamento acelerado dos recursos
naturais e a estagnação da produção de alimentos para uma população que não pára
de crescer.
A partir do momento em que o homem começa sentir as conseqüências destes
problemas, começaram a surgir grupos organizados com o intuito de buscar um novo
modelo de desenvolvimento econômico que considere mais o meio ambiente.
É visível que a solução para todos esses problemas deve ocorrer em vários

níveis: partindo do indivíduo, que deve tomar posturas que respeitem mais o meio
ambiente, a fim de limitar o consumo e economizar recursos naturais, passando pela
empresa, que deve funcionar reduzindo ao máximo seu impacto ambiental negativo.
Diante disso, apresenta-se a seguir o Desenvolvimento Sustentável como forma
de minimizar ou reter os efeitos das atividades nocivas ao meio ambiente por parte das
organizações.
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2.3 Desenvolvimento sustentável

0 termo Desenvolvimento Sustentável surgiu em 1980, no documento Estratégia
de Conservação Mundial: conservação dos recursos vivos para o Desenvolvimento
Sustentável. Esse documento foi publicado pela União Internacional para a pelo
Programa das Nações Unidas para o meio ambiente (PNUMA, 1980).
0 desenvolvimento sustentável, segundo Barbieri (1997), é aquele que atende As
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de
atenderem as suas próprias necessidades.
Seguindo essa mesma linha de raciocínio Schenini (1999),

fala que o

desenvolvimento sustentável mostra os indivíduos como responsáveis em manter a
sustentabilidade do planeta em função de sua própria preservação. 0 mesmo autor fala
ainda que, em todas as publicações sobre Desenvolvimento Sustentável há uma linha
comum, um imparcial e consistente conjunto de características que aprecem para
definir as condições para Desenvolvimento Sustentável.
Portanto, o Desenvolvimento Sustentável tem como principio particular a
conciliação dos interesses relativos ao crescimento econômico em equilíbrio como os
interesses humanos e ambientais, mantendo uma coesão e um equilíbrio entre ambos.
Vale ressaltar que o Desenvolvimento Sustentável, além de um conceito novo, é
antes de tudo uma declaração moral de como devemos viver em harmonia com o meio
ambiente, acreditando-se assim, que ele seja a forma mais viável para diminuir a
miséria, o consumismo exagerado, a desigualdade social e a degradação ambiental.
Quando se fala em empresas, o Desenvolvimento Sustentável inicia-se com as
Tecnologias Limpas.
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2.4 Tecnologias limpas

Para Schenini (1999), tecnologias limpas são todas as tecnologias, tanto a
técnico produtiva como a gerencial, que são utilizadas na produção de bens e serviços

e que não afetam o meio ambiente.
Dessa forma, toda a filosofia da utilização de tecnologias limpas deve fazer parte
da cultura de uma empresa, para que a utilização destas tecnologias não seja eventual,
mas sim, uma constante.
Para se efetivar o processo produtivo integrado à proteção ambiental, são
necessárias ações fluentes que almejem a conservação de energia e matéria-prima, a
substituição de recursos renováveis por não-renováveis, a eliminação de substâncias
tóxicas, a redução dos desperdícios e a poluição resultante dos produtos e dos
processos produtivos.
Atualmente existem soluções que objetivam apenas controlar a poluição atuando
no final do processo produtivo (end-of-pipe technology). A produção limpa surge como
estratégia tecnológica de caráter permanente que se contrapõe à aquelas soluções.
Em suma, a solução tecnológica do tipo end-of-pipe corre atrás dos prejuízos
ambientais causados por um sistema produtivo, remediando seus efeitos, mas sem
combater as causas que os produziram. Geralmente são introduzidas para atender aos
padrões de emissão ou de qualidade ambiental estabelecidos pela regulamentação
governamental.
0 alcance desse tipo de tecnologia é limitado, pois acaba transferindo a poluição
de um ambiente para o outro. Como exemplo, pode-se citar o tratamento das águas

que contêm resíduos para controlar a poluição hídrica produzida por um processo
industrial que acaba gerando resíduos sólidos que ocupam espaço no solo que
poderiam ser utilizados para outras finalidades; se tais resíduos contêm substancias
tóxicas, deveriam ser depositados em aterros especiais para não contaminar o meio
ambiente. Por este motivo, esse tipo de solução pouco contribui para aumentar a
sustentabilidade dos recursos.
Por outro lado, as tecnologias de produção limpas contemplam mudanças nos
produtos e seus processos de produção para reduzir ou eliminar todo tipo de rejeitos
antes que eles sejam criados, contribuindo para a sustentabilidade dos recursos
naturais.
Schenini (1999) divide as tecnologias limpas em dois grupos: as Tecnologias
Limpas Gerenciais e as Tecnologias Limpas Operacionais.
As Tecnologias Limpas Operacionais envolvem métodos a serem utilizados em
primeiro lugar pela otimização do processo existente; seguido das modificações nos
processos; e por fim, a substituição dos processos produtivos. A escolha da solução
depende de cada caso em particular, levando sempre em consideração os problemas
ambientais, os problemas econômicos e as estratégias de marketing da organização.
As Tecnologias Limpas Gerenciais reúnem modelos, métodos e ferramentas
para apoio ao gerenciamento empresarial. Os métodos são também escolhidos de
acordo com o problema especifico de cada empresa, independente do tamanho da
mesma e se aplicam a qualquer atividade industrial, comercial ou de serviços.
Os governos também têm papel fundamental no apoio ao desenvolvimento de
tecnologias da produção mais limpa e de produtos mais limpos. Além disso, as

23

empresas precisam adequar-se à legislação vigente, para cumprir seu papel de buscar
a sustentabilidade. A seguir apresenta-se o conceito de legislação ambiental.

2.5 Legislação ambiental

0 Brasil tem uma legislação ambiental abrangente, caracterizada como uma das
melhores e mais completas do mundo. Todavia, falta muito em termos de aplicação, em
parte pela falta de recursos para fiscalização, como também pela falta de capacitação
dos fiscais.
A Constituição de 1988 assim como uma série de leis ambiental contribuiu para
uma maior conservação do meio ambiente, nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Entre os órgãos públicos envolvidos na questão ambiental, deve-se esclarecer
que o Serviço Público Federal possui, em nível mais elevado, o Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Quanto ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), o mesmo é formado
por órgãos ambientais de âmbito federal, estadual e municipal, que atuam por
intermédio do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Segundo Moura (1995), o CONAMA é responsável por fixar as resoluções que
regem todas as atividades relacionadas à gestão ambiental, enquanto o IBAMA,
compete a preservação, a conservação, o fomento, o controle e a fiscalização dos
recursos naturais em todo o território nacional, proteção dos bancos genéticos da flora
e fauna brasileiras e estimulo à Educação Ambiental.
É relevante ressaltar alguns princípios e pontos destacados por Valle (1995):
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a) aquele que gera um resíduo ou causa um impacto nocivo sobre o meio
ambiente deve arcar com os custos de sua reparação — é o principio de 'quem
polui paga';

b) o gerador do resíduo responde pelo mesmo, indefinidamente, mesmo que
esse resíduo seja transferido de local, tenha mudado de depositário, ou até
mesmo de forma, mantendo suas mesmas características nocivas;
C) a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente é objetiva e não
subjetiva, ou seja, uma empresa que causa um dano ao meio ambiente é
responsável pelo mesmo, independentemente da comprovação da culpa ser sua
ou de terceiros, pela simples existência e nexo causal entre o prejuízo e sua
atividade;

d) o Artigo 129, da Constituição Federal, inclui, entre as funções do Ministério
Público, a de promover inquérito civil propor Ação Civil Pública contra o poluidor,
para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos da
sociedade. Outras entidades também podem ser autores de Ações Civis
Públicas: a União, estados, municípios, autarquias, empresas públicas,
fundações, sociedades de economia mista e associações que incluam, entre
suas finalidades, a proteção do meio ambiente. As condenações judiciais em
dinheiro, decorrentes das ações, devem constituir um fundo, visando

recomposição dos bens e interesses lesados; e
e) para se realizar uma obra ou implantar um empreendimento que seja
considerado potencialmente poluidor, torna-se necessário à realização de
Estudos de Impacto Ambiental que o mesmo poderá causar.
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Dentro desse contexto, acredita-se que, quanto mais abrangente for a legislação,
mais preservado estará

o

meio ambiente. Em razão disso, os legisladores

preocuparam-se em estabelecer, na Constituição Federal, a competência de todos os
entes federativos, como a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para que esse
possam legislar sobre temas ambientais e atuar na proteção e na defesa do meio
ambiente. Todavia, a participação de todos as entidades federativas, poderá em alguns
casos, criar conflitos entre leis de diferentes instâncias. Neste caso aplicar-se-6 a
legislação mais restritiva.

2.5.1 Legislação Ambiental Federal

Após pesquisas realizadas em busca da Legislação Ambiental Federal, pode-se
apresentar um resumo no Quadro 1, conforme segue:
Data
15/09/65
03/01/67
26/09/67
03/10/75
14/10/75
16/10/75
19/01/77
02/07180
27/04/81
31/08/81
24/07/85
23/01/86
15/06/88
05/10188
22/02/89
10/07/89
18/07/89
01/91
08/01/97
12/02/98
27/05/98
27/04/99
17/07/00

Lejlislagão Ambiental Federal
Lei 4.771 — Lei das Florestas
Lei 5.197— Proteção 6 Fauna
Lei 5.318 — Política Nacional de Saneamento
Decreto 76.389 — Prevenção e Controle de Poluição Industrial
Decreto-Lei 1_413 — Controle de Poluição
Decreto 76.470 — Programa Nacional de Conservação dos Solos
Decreto 3 — Poluição Ambiental
Lai 6.803 —Lei de Zoneanento Industrial nas Areas Criticas de Poluição
Lei 6.902 — Lei da Area de Proteção Ambiental
Lei 6.938 — Lei da Política Nacional de Meio Ambiente
Lei 7.347 — Lei da Ação Civil Pública
Resolução do CONAMA 001 — Impacto Ambiental
Resolução do CONAMA 006 — Resíduos
Constiluiçalo Federal — Capitulo VI — Do Meio Ambiente, Artigo 225
Lei 7.735 — Lei que criou o Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis e do Meio Ambiente — IBAMA
Lei 7.802 — Lei dos Agrotóxicos
Lei 7.804 — Crime Ecológico
Lei 8.171 — Lei da Política Agricola
Lei 9_433 — Política Nacional dos Recursos Hfdricos (Lei das Aguas)
Lei 9605— Lei de Cringes Ambientais
Lei 9.649 — Regulamenta o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazónia Legal
Lei 9_795 — Política Nacional de Educação Ambiental
Lei 9_984 — Criação da Agencia Nacional das Aguas

Quadro 1 - Legislação Ambiental Federal.
Fonte: Adaptado de Emater (2003); Maimon (1996); Santos (2002); Valle (1995); Junior (2003)
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Com base no Quadro 1, acima, é importante que se faça um sucinto
esclarecimento de seus instrumentos legais.
A Lei 4.771 — Lei das Florestas determina a proteção de florestas nativas e
define como áreas de preservação permanente (onde a conservação da vegetação é
obrigatória) uma faixa de 30 a 500 metros na margens dos rios, de lagos e de
reservatórios, além dos topos de morro, encostas com declividade superior a 45 graus e
locais acima de 1.800 metros de altitude. Também exige que propriedades rurais da
região sudeste do pais preservem 20% da cobertura arbórea, devendo tal reserva ser
averbada em cartório de registro de imóveis/
A Lei 5.197 — Lei da Fauna Silvestre classifica como crime o uso, perseguição,
apanha de animais silvestres, caga profissional, comércio de espécies de fauna
silvestre e produtos derivados de sua caga, além de proibir a introdução de espécie
exótica (importada) e a caga amadorística sem autorização do lbama. Criminaliza
também a exportação de peles e couros de anfíbios répteis em bruto.
Com relação ao licenciamento ambiental, há três tipos de licenças:
a) Licença Prévia (LAP): concedida na fase preliminar, quando há

o

planejamento do empreendimento ou da atividade, desde que contenha
requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e
operação. Nesta etapa deve ser entregue ao órgão ambiental o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA).
b) Licença de Instalação (LAI): expedida quando há a autorização de
implantação do empreendimento ou da atividade, baseando-se nas condições e
restrições declaradas na LAP e demais exigências impostas pelo Órgão
ambiental.
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C) Licença de Operação (LAO): emitida após realizadas as verificações
necessárias, autorizando o inicio do empreendimento ou da atividade e o
funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição.
Já a Lei 7.735 — Lei que criou o Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais
Renováveis e do Meio Ambiente — IBAMA, é uma autarquia federal de regime especial,
dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa

e

financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, com a
finalidade de assessora-lo na formulação e coordenação da política nacional do meio
ambiente e da preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais. A
mencionada Lei atribuiu ao IBAMA a tarefa de executar e fazer executar essas políticas.
A Lei 7.802 — Lei de Agrotóxicos, regulamenta desde a pesquisa e fabricação
dos agrotáxicos até sua comercialização, aplicação, controle, fiscalização e também o
destino da embalagem.
A Lei 8.171 — Lei da Política Agricola coloca a proteção do meio ambiente entre
seus objetivos como um de seus instrumentos. Define que o poder público deve
disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, água, da fauna e da flora; realizar
zoneamentos agroecológicos para ordenar a ocupação de diversas atividades
produtivas, desenvolver programas de educação ambiental, fomentar a produção de
mudas de espécie nativas , entre outros.
A Lei 9.433 — Lei de Recursos Hídricos institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos Hidricos. Define a água como recurso
natural limitado, dotado de valor econômico , que pode ter usos múltiplos (consumo
humano, produção de energia, transporte, lançamento de esgotos). A Lei prevê também
a criação do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos para a coleta,
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tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hidricos e
fatores intervenientes em sua gestão.
A Lei 9.605 — Lei de Crimes Ambientais, regulamentada pelo Decreto 3.179, é
classificada como uma das mais rigorosas, já que define a responsabilidade da pessoa

jurídica, inclusive penal, podendo transferir o patrimônio da organização para o
Patrimônio Penitenciário Nacional. Em função disso, nenhuma Lei ambiental merece
tanto destaque no mundo empresarial. Na própria Lei, é estabelecido o valor da multa,
que pode variar de 50 reais a 50 milhões de reais, dependendo de três aspectos: a
significancia do dano ambiental provocado, os antecedentes do infrator e sua situação
econômica. Nesta Lei, agredir o meio ambiente não é contravenção, 6 crime. Para fazer
denúncias o cidadão brasileiro pode contar com o IBAMA e com o Ministério Público
Federal.
A Lei 9.649 regulamenta o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal.
Vale mencionar que, para o desenvolvimento das Legislações Estadual e
Municipal, deve ser levada em conta a Legislação Federal, o que não impede que
essas sejam de caráter mais restritivo.

2.5.2 Legislação Ambiental Estadual

Em Santa Catarina o Órgão responsável pela preservação do meio ambiente é a
fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente — FATMA, que foi criada pelo
Decreto N/GGE n. 662, de 30 de julho de 1975, e tem como missão maior garantir a
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preservação dos recursos naturais do Estado de Santa Catarina. A FATMA é composta

por uma sede administrativa, localizada em Florianópolis, oito coordenadorias regionais
(Blumenau, Criciúma, Joinville, Chapec6, Lages, Canoinhas, Joagaba e Tubarão) e um
Posto Avançado de Controle Ambiental — PACAM.
A Legislação Ambiental que regulamenta o Estado de Santa Catarina resume-se
no Quadro 2 a seguir:

Data

Politica
Agricola

05/11 180

Agricola

13/12183

Agricola

31/05/88

Florestal

27/06/90

Florestal
Agricola
Florestal

27/11/91
17/06/92
10/02/93

Agricola

31/10 1 93
30/121193
07/01/94

Agricola
Agricola

Florestal

18/10/94
07/11/94
30/07/96

Florestal

12/08/97

Agricola
Florestal

21/08/97
07/12/98

Agrotóxico

29/12198

Florestal

13/10/00

Florestal

Agricola

Legislageo Ambles'lal Esfactual
DECRETO N. 12.564 — Atribui a Fundação de Amparo a Tecnologia e ao Meio Ambiente — FATMA, os '
encargos de agente-delegado para a execução da Lei n. 5.726.
Decreto 20.842 — Regulamenta a Lei n_ 6.288, de 31 de outubro de 1983, que criou o Fundo de Terras
de Santa Catarina e di outras providenclas
Lei n. 7.293 — Dispõe, estabelece princípios, objetivos e mecanismos, sobre a política do Estado de
Santa Catarina para a Biotecnologia, e da outras providencias.
Lei n. 7.973 — Regulamenta o plantio de arvores frutíferas, nativas, nas faixas de domínios das rodovias,
objetivando a preservação da flora e da fauna do Estado de Sarda Calarisa_
Lei n. 8 4 10 — Autoriza o Poder Executivo a participar de Consórcio Interestadual e dá providências.
Lei n. 8.676 — Dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento Rural, e da outras providencias.
Resolução Conjunta n. 01/95 — Regulamenta o corte, a supressão e exploração de vegetação
secundária no estagio inicial de regeneração da Mata Atlantica, no Estado de Santa Catarina.
Lei n_ 6288— Cria o Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina e de outras providências.
Decreto n. 4.162 — Aprova o Regulamento da Lei Agricola e Pesqueira de SC.
Lei n_ 9_412 — Dispõe sobre as terras de domínio do Estado e sua atuação no processo de reforma
agraria, regularização fundiária e da outras providências.
Decreto n. 4.909 —Aprova as Normas de Segurança Contra Incêndios e determina outras providencias.
Decreto n_ 4_944 — Regulamenta a Lei n. 9.412, de 07 de Janeiro de 1994, e de outras providencias.
Portaria Intersetorial n. 01/96 — Dispõe sobre a exploração de florestas nativas, nas areas cobertas por
vegetação primaria ou secundaria nos estágios avançados e médio de regeneração no Estado de Santa

Catarina_

1 21 12/00
Agricola
Agrotóxico I 12/1 2100

Florestal

20/11/01

Florestal

24/10/02

Florestal

08/11/02

Florestal

14/05/03

Lei n_ 10 472 — Dispõe sobre a política florestal do Estado de Santa Catarina e adota outras
providências.
Decreto n. 2.133 — Homologa tombamento de imóveis.
Lei n. 10.975 — Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n. 10.472, de 12 de agosto de 1997, que dispõe
sobre política florestal do Estado de Santa Catarina.
Lei n. 11.069 — Dispõe sobre o controle da produção, comércio, uso, consumo, transporte e
armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins no território do Estado de Santa Catarina e
adota outras providências
Decreto n. 1.710 — Cria o Comitê Estadual da reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Estado de Santa
Catarina.
Lei n. 11.634 — Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo a Produção Agroecológica.
Decreto n. 1.900 — Regulamenta a Lei n. 11.069, de 29 de dezembro de 1998, que estaelece o controle
da produção, comércio, uso, consumo, transporte e armazenamento de agrotóxicos, seus componentes
e afins no território catarinense.
Decreto n. 3.048 — institui a Comissão Interinstitucional de Conservação e Produção Florestal do Estado
de Santa Catarina, e de outras providencias_
Decreto n. 5.385 — Regulamenta o Parágrafo Único do art. 20 da Lei n. 10.472, de 12 de agosto de
1997, que dispõe a política florestal do Estado de Santa Catarina.
Portaria Intersetorial SDWFATMA n. 01/2002 — Dispõe sobre a exploração e a supressão de produtos
florestais natives no Estado de Santa Catarina
Portaria Inersetorial SAR/SDS n. 017/2003.

Quadro 2 - Legislação Ambiental Estadual (SC)
Fonte: FATMA (2003)
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Para cumprir sua missão, a FATMA utiliza-se dos seguintes recursos abaixo
relacionados:
a) da gestão de cinco Unidades de Conservação Estaduais;
b) da Fiscalização;
C) do Licenciamento Ambiental;
d) do Programa de Prevenção e Atendimento a Acidentes com Cargas
Perigosas;
e) do Geoprocessamento;
f)

de Estudos e Pesquisas Ambientais; e

g) da Pesquisa da Balneabilidade.
Resumida a legislação ambiental estadual, é interessante frisar que a formulação
da legislação ambiental municipal deverá levar em consideração as legislações
ambientais federais e estaduais.

2.5.3 Legislação Ambiental Municipal

As legislações são elaboradas observando-se as atividades executadas pelas
empresas instaladas nas respectivas jurisdições e, também, as questões geográficas
locais. Desse modo, cada município dispõe de legislação própria, desenvolvida com a
finalidade de cumprir a lei maior.
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2.5.4 Legislação relacionada com a atividade

Na presente etapa, são consideradas algumas Leis, Decretos-leis e Portarias
relacionadas ao setor alimentício e, em particular, a Legislação aplicável ao setor do
mel. No que se refere ao setor alimentício, relaciona-se o Quadro 3 a seguir:
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Data
08108/45
21/10/69
1971
20108/77
21/11/79
16/02/80
22/12/89
1991
23112192
26/11 193

13/03/96
18/03/96
30/07/97
17/12/97
13/01/98
1998
08/12/98
04/03/99
14/05/99
10/06/99
14/09/99
25105100
06/06100
17/11/00
11/05/01
19/05/01
19/05/01
19/05/01
06/08/01

17/10/01
12/12/01
10/05/02
10/05/02
21/10/02

Legislagão Relacionada ao Setor Alimentitio
Cárfigo de Aguas Pinerais
Decreto-Lei 986— Normas Básicas sobre Alimentos
Resolução n. 8 — Resolve fixar os seguintes requisitos a serem obedecidos para permissão para expor A venda ou
distribuir alimentos elaborados, em caráter experimental destinados A pesquisa de mercado.
Lei 6.437 — Configura infrações A legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras
providências.
Lei 6.726 — Código de Aguas Minerais.
Lei 6.894 — Agricultura
Lei 7_967 — Dispõe sobre o valor das multas por infração A legislação sanitária.
Portaria 23 — Anilise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
Lei 8.543 — Normas para Ahmentos Industriakrados
Portaria 1.428 — Aprova regulamento técnico para inspeção sanitária de alimento; diretrizes para o estabelecimento
de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Area de Alimentos; e regulamento técnico para o
estabelectrnento de padrão de iderdidade e quatidade pani serviços e produtos na area de ainentos.
Portaria 27 — Regulamento técnico sobre embalagens e equipamentos de vidro e cerâmica em contato com
alimentos, e não metálicos.
Portaria 28— Regulamento técnico sobre embalagens e equipamentos metálicos em contato com aliementos.
Portaria 326/SVS/MS — Condições Higiênicos-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos
Produtores/Industriafizadores de aliementos.
Portaria 579/MS/SNVS — Determina a publicação no Diário Oficial da União do registro dos produtos afetos A Area
de alimentos.
Portaria 27 — Rotulagem de Alimentos
Patsies 40 e 46— Aniikse de Perigos e Pontos Críticos de Controle
Portaria 987 — Regulamento técnico para embalagens descartáveis de polietileno tereftalato (PE) mufticamada,
destinadas ao acondicionamento de bebidas não alcoólicas carbonatadas.
Portaria 177— Disposições Gerais para Embalagens e Equipamentos Celulósicos em Contato com Alimentos
Resolução 195 — Aprova os regulamentos técnicos: disposições gerais para embalagens e equipamentos plásticos
em contato com alimentos e seus anexos.
Portaria 710 MS/GM — Aprova a Política Nacional de Alimentação e Nutrição
Lei 9.832 — que prolbe o uso industrial de embalagens metálicas soldadas com liga de chumbo e estanho para
acondicionamento de géneros alimentícios, exceto para produtos secos ou desidratados.
Lai 9.972 — !reside' a dassificacão de produtos vegetal% subpnxlutos e residues de valor econtimico
Lei 9.974 — Lei sobre agrotoxicos
Decreto 3.664 — Obrigatoriedade da classificação para os produtos destinados A alimentação humana.
Resolução RDC 91 — aprova o regulamento técnico — critérios gerais e classificação de materiais para embalagens e
equipamentos em contain com aimentos_
Resolução RDC 122— Aprova o regulamento técnico sobre ceras e parafinas em contato com alimentos.
Resolução RDC 123 — Aprova o regulamento técnico sobre embalagens e equipamentos elastoméricos em contato
com alimentos.
Resolução FtDC 124 — Aprova o regulamento técnico sobre preparados formadores de peliculas a base de polimeros
e/ou resinas destinados ao revestimento de alimentos.
Resolução RDC 146 — Aprova o processo de deposição de camada interne de carbono morto ern garrafas de
polietileno tereftalato (PET) virgem via plasma, destinadas a entrar em contato com alimentos dos tipos de I a IV, da
temperatura de congelamento A temperatura ambiente por tempo prolongado, e temperatura maxima de
processamento do alimento de 121 ° C.
Resolução RDC 178— Aprova a inclusão das substâncias e suas respectivas restrições nas seguintes listas positivas
para embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos.
Resolução RDC 233 — Aprova a inclusão do aditivo Neodecanoato de Cobalto na lista positive de aditivos pars
materiais plásticos destinados A elaboração de embalagens plásticos em contato com alimentos.
Resolução RDC 129— Regulamento sobre Material Celulósico Reciclado
Resolução RDC 137 — Aprova a inclusão do aditivo 6-amido-1, 3-dimetiluracil na Lista Positiva de Aditivos para
Materiais Plásticos Destinados à Elaboração de Embalagens e Equipamerdos Pláslicos em contato com aknentos.
Resolução RDC 275 — Aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos
Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de
Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.

Quadro 3 - Legislação relacionada ao Setor Alimentício
Fonte: Anvisa (2002); Emater (2003); Santos (2002)

Com relação a legislação pertinente ao setor de alimentos é importante ressaltar
a instrução normativa imposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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— MAPA, por meio do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal —
DIPOA, vinculado A Secretaria de Defesa Agropecuária — DAS, que determina o
Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de
Manipulação para Estabelecimentos Elaboradores e/ou lndustrializadores de
Alimentos".
Para o cumprimento dessas normas, 6 necessário que se formule um piano de
ação denominado "Procedimentos Práticos de Higiene Operacional" - PPHO, que visa
estabelecer os procedimentos práticos para a implantação das normas de BPF "Boas
Práticas de Fabricação de Alimentos".
Além da Legislação relacionada ao setor alimentício, ainda pode-se apresentar
outras legislações relacionadas A atividade do mel, segundo a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), conforme exposta no Quadro 4 a seguir:
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Legislação Relacionada ao Sr do Mel
Data
Regulamento (CE) if 2081192 do Consols, de 14 de Julho de 1992
das Inds:eV= Geográbas e Denombações de Origem
ale95°
produlos Agricdas e dos cosmos Amenities_
altered° pet= Regulamerdos (CEE) rf 535 197 e de 17 de Margo e n4,705
10611197 de 12 de Aril°, do Camellia.
Regulamento (CEE) if 1221197 do Conselho de 25 de Juba, alteradoEstabelece as regras gerais de esecugão pare as ações de meboria
da produção e comembização do mel.
pelo Regulamenlo (CE) if 2070 do Conseil° de 28 de Setembro.
Regulamento (CE) if 2300197 da Comissão de 25 de Novembro dcttIPT.
nomms de execução do Flegulamento (CE) rf 1221/97 do
a
1997, altered° cobs Regulamerdos (CE) da Cantina° ifs 758198 de
que eslabelece as regras gerais de cerealgão pera as
de Abri, 1478/98 de 9 de Julho, 2633/98 de 8 de Dezembro, 2767 de 21
ações do manna de produKdo e comentalizagão de mel.
de Dezembro, 1438/2000 de 1 de Juba.
pare a
Estabelece nacres relatives A amisição de bens e ou servi
kola contra a varroose e damps assodadas, no Ambit° das ações de
[impede; Nannalivo n° 2069, de 16 de Abri
melhoda da produção e comerczagão de noel
Estabelece as regras gerais de apicação do Rowena Operacional
de Agricuilma e Dessenvoirinenlo Rural (POADR/Prograrna). beio
Decreto-Lei if 163-N2000, de V de Juba
DEMO da componente agrícola'os !migraines operacionais de lined°
regional do III Quadro Conoweirio de Apoio (OCA III).
Aprove o Regularnento de Apicação das Awbas 3.1 e 3.2: Apoio Al
Silvicullura e Restabelecimenlo do Palencia! de Produção Silvio=
Pork= if 533-Dr2000, de 1 de Agosto
da Meckla a° 3 do Programa Operacional Agriculture e
Desenvolvimento RuraL
" e a comemiaização de mmi passem a
Determine que a produção
obedecer as &spa= no Ronne Portuguese 1307 'Mel - Deiniglo,
Decreto-Lei if 131185, de 29 de Alat
classificação e awacterislicae.
Estabelece o regime juridic° de actividade apícola. relent/a A
delenção, ariação ou erploração de abeam da espicie Apia
Deaeto-Lei if 3712000, de 14 de Margo
inelifera_
Cria names sag:dries para defesa caixa as clamps des amebas
do-Lei if 74/2000. de 6 de Maio.
da espécies Apis merles&
as marinas gerais de tigiene a que devem estar sujedos
pele
Declaração
Decrelo-Lei if 67/98, de 18 de Margo, altered°
dCa
gerlero
13 lec: aimerdicios beni coma as modaidades de %lerifszação do
Redfficação n19-C/98, de 30 de AM*
asnprkriento dessas norms.
Transpõe pare a ordem juricfma °derma a Diedive if 9714/CE. do
Conselho, de 27 de Janeiro, e a Dinecfiva if 1999/10/CE da
Comissão, de B de Margo, relative A aproxirnapio das legistações dos
Decrelo-Lei if 560199, de 18 de Dezembro.
Estados members respelardes A rolulagern, apresentação e
pubicidade dos géneros afimenlidos &mikados as comma final
Pork= if 751193, de 23 de Agosto, alterada pela Declaração delEstabelece as concições a que deve obedeas a rolulagem
radricional dos géneros arrnerdicios en natuniza_
Reccaçâo if 203193, de 30 de Oulubro.
Aprova as concições de ulização do simbolo grafioo dos produlos
Regulamento (CE) n° 1418/96 da Comissão, de 26 de Jumbo.
agrícolas de quaidade especifioos das regimes ultraperikeicas.
Pubica o símbolo ureic° para os produlos agricolas de quaidade
Regulamenlo (CE) if 2054/96 da Comissão, de 25 de Outubro.
Aspedficos das veggies ultraperibbicas.
Flea o nível e a frequência de anoslragem previstos pela Directive
96/23/CE do Conselho para a pesqiisa de delmniriadas substAndas
Dedsão da Comissão 97/747/CE, de 27 de Oulubro de 1997.
e seus resíduos, em cake produtos de origami aninaL
Adopta a bib dos laboralários nacionais de referenda para a
Decade da Comissão 98/536/CE. de 3 de Setembro de 1998.
pesqiisa de resíduos.
Regulamento (CEE) if 2377190 do Conseem, de 26 de Antra de1990 "Prove ten processo comedian° para o eslabelecinesdo de remiss
idler-ado pelos Regulamenlos (CE) ifs 2017196 de 22 de Oulubro,_,.
de resíduos de mericanentos velesberios nos abnentios de
2034/96 de 24 de Oulubro, 1836/97 de 24 de Selena°. 1570196 de 17'7-ongem anima
[le Jute, da Coming°.
Estabelece os principios e as normas epic/Nets ao dolma de
gestão de embalagens e rssiduas de embalagens (revoga o D.L of
Deaelo-Lei if 366-A/97, de 20 de Dezembro.
322195, de 28 de Novembro).

Quadro 4 - Legislação relacionada ao setor do mel
Fonte: Embrapa (2005)

E importante ressaltar em relação ao mel, que para garantir a sua qualidade,
todos os equipamentos e utensílios utilizados nas várias etapas de manipulação devem
ser específicos para essa atividade, não cabendo qualquer forma de adaptação. No
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caso dos equipamentos e utensílios que irão ter contato direto com o produto, todos
devem ser de aço inoxidável 304,

especifico para produtos alimentícios. Cada

equipamento, utilizado pela empresa,

está

relacionado com uma fase do

processamento.
Por fim — conjugando os Quadros 1, 2, 3 e 4 — percebe-se que o Poder Público e
a sociedade em geral podem e devem administrar os recursos ambientais através dos
instrumentos jurídicos, que contribuem com a proteção, preservação, conservação,
controle, melhoria e a recuperação da qualidade ambiental.
Assim, através das leis

e

normas as empresas passam pelos

dirgãos

fiscalizadores, com o intuito de padronizar e regulamentar a atividade. Como forma de
auxiliar na minimização dos problemas ambientais apresenta-se abaixo a norma ISO

14000, que trata da Gestão Ambiental.

2.6 A Série ISO 14.000

Com intuito de favorecer a mudança do modelo de crescimento

econômico

ilimitado e, atender ás pressões por uma maior qualidade ambiental, que a Organização
Internacional de Normalização elaborou um conjunto de Normas, caracterizadas como
ISO 14.000.
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2.6.1 Conceito e histórico da Série ISO 14.000

A Organização Internacional de Normalização (International Organization or

Standardization

—

ISO) é uma organização de natureza não-governamental, fundada

em 1946 na Inglaterra, sendo composta por 111 países. Atualmente, possui sede na
cidade de Genebra/Suiga, e seu principal objetivo é desenvolver normas referentes a
fabricação, comércio e comunicação. 0 Brasil participa da ISO pro meio da Associação
Brasileira de Normas e Técnicas — ABNT, conhecida pelo governo do Brasil como Foro
Nacional de Normatização.
O nome ISO é uma sigla oficial, mas também é uma palavra que vem do grego
isos — que significa isobar, isométrico, além de lembrar triângulo isóceles (dois ângulos
iguais). A este fato, uma comparação pode ser realizada,

o desenvolvimento

sustentável necessita para ser atingido três ângulos de igual importância, o ecológico, o
econômico e o social (ABNT NORMA ISO 14.001, 1996).
A série ISO 14.000 foi criada pelo Comitê Técnico 207 (TC 207), criado pela ISO.
Define os elementos de um Sistema de Gestão Ambiental, a auditoria desse Sistema, a
avaliação de desempenho ambiental, a rotulagem ambiental e a análise de ciclo de
vida.
As normas desenvolvidas pela ISO não são impostas As empresas, cabe a elas a
opção de adota-las ou não. Porém, muitas indústrias buscam a normalização em razão
da certificação, garantindo, desse modo, o acesso ao mercado internacional. Além
desse, muitos outros fatores motivam a adoção da ISO 14.000, como, por exemplo, a
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melhoria da imagem da organização, a segurança legal, a minimização dos custos,
entre outros benefícios.

2.6.2 A Estrutura da Série ISO 14.000

A série ISO 14.000 visa avaliar as organizações sob os aspectos do produto e/ou
serviço gerado e seus respectivos impactos no meio ambiente. De maneira simplificada,
a Série ISO 14.000 pode ser visualizada em dois grupos, um formado por Normas que
tratam da organização, e outro direcionado ao produto, conforme é demonstrado na
Figura 1 a seguir.

SERIE DE NORMAS
ISO 14.000
Gestão Ambiental

Normas que tratam da
Organização

Normas que tratam dos
Produtos

Normas 14001 e 14004

Normas 14020 e seguintes

Sistemas de
Gestão

Rotulagem Ambiental

Normas 14010 e seguintes

Normas 14040 e seguintes

Auditoria
Ambiental

Análise do Ciclo de
Vida

Norma 14031

Guia ISO 64

Avaliação do
Desemoenho

Aspectos Ambientais
nos Produtos

Norma 14050 Vocabulário
Figura 1 - Série de Normas ISO 14.000
Fonte: Valle (1995)

(termos e definições)
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Com base na Figura 1, pode-se notar que a série ISO 14.000 engloba um
conjunto de Normas muito amplo, que envolve, além da Gestão Ambiental, outros
aspectos relacionados ao meio ambiente.
Segundo Valle (1995), as primeiras normas a entrar em vigor, foram as Normas
ISO 14.001 e 14.004, que tratam do Sistema de Gestão Ambiental; e as normas
relativas as Auditorias Ambientais, caracterizadas como ISO 14.010, 14.011 e 14.012.

0 Quadro 5 visa detalhar ainda mais as Areas de atuação da Série ISO 14.000,
conforme pode ser verificado a seguir:
NUNES° DA
SE ISSO

STATUS

TITUW

14.001
14.004

Publicada
Publicada

14.010
14.011

Publicada

Sistemas de Gestão Ambiental — Especi ficação e diretrizes para uso.
Sistemas de Gestão Ambiental — Diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e
técnicas de apoio.
Diretrizes para auditoria ambiental — Princípios gerais
Diretrizes para auditoria ambiental — Procedimentos de auditoria — Auditoria de
sistemas de gestão ambiental_
Diretrizes para auditoria ambiental — Critérios de qualificação para auditores.
Araroam arnbierdal de loads e organiza
Rótulos e atestados ambientais — Princípios gerais_

14.012
14.015
14.020
14.021

Publicada
Publicada

AnleProie10
Final de projeto
Norma Internacional
Projeto
Norma Internacional

14.024

Projeto
Norma Internacional

14.025
14.031

Doomed° de Trabalho

14.032
14.040
14.041
14.042
14.043
14.050
Guia 64
ISO 14.061

Projeto
Norma Internacional
Documento de Estudo
Publicada
Final de projeto
Norma Internacional
Anteprojeto
Anteprojeto
Final de projeto
Norma Internacional
Publicada
Publicada

Rõkdos e atados ambientais — Queiras autodedaradas
• Terrnos e definições (antiga 14.021)
• Símbolos (antiga 14.022)
• Testa e verificagrio (aia 14_023)
Rotulagens e atestados ambientais — Rotulagem ambiental tipo I.
Rotulagens e atados arnblentais — Rolulagem anbindal bop II_
Avaliação de desempenho ambiental.
Avaliação de desempenho ambiental / Estudo de caso.
Avaliação de ciclo de vida — Princípios e diretrizes
Analise do ciclo de vida — definição do escopo e análise do inventario.
Análise de ciclo de vida — Avaliação de impacto
Avaliação de ciclo de vida — Interpretação.
Vocabulário de gestão ambiental.
Guia para inclusão de aspectos ambientais e normas sobre produtos.
Guia para orientar organizações florestais no uso das normas ISO 14.001 e
14.004.

Quadro 5 - Areas de atuação da Série ISO 14.000.
Fonte: Harrington e Knight (2001)

Ainda 6 relevante mencionar que, de acordo com Valle (1995), as Normas ISO

14.000 constituem um amplo sistema incorporando novas abordagens que devem ser
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urgentemente consideradas pelas empresas que exportam ou desejam exportar, que
poluem ou geram produtos acusados de serem poluentes, enfim, que decidiram
sobreviver no mundo novo da economia global e da competitividade acirrada, apoiandose em novos conceitos ambientais que incluem o trato do meio ambiente.
Em resumo, as Normas ISO 14.000 possibilitam abrir novos mercados e auxiliam
na prevenção contra restrições futuras no acesso a mercados internacionais.

2.7 Sistema de Gestão Ambiental — ISO 14.001 e 14.004

2.7.1 Conceitos do Sistema de Gestic) Ambiental

A ISO 14.001 (Sistemas de Gestão Ambiental — Especificação e diretrizes para
uso) é a Norma responsável pelo desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental

(SGA) da empresa, e dentre as diversas Normas da série é a (mica passive l de
certificação.
Tal norma pode ser aplicada a qualquer empresa, independentemente do seu
tipo de atividade ou de seu porte e, em diferentes situações, sejam geográficas,
culturais e/ou sociais que visem, de acordo com o que é mencionado na Associação
Brasileira de Normas Técnicas — NBR ISO 14.001 (1996):
a) implementar, manter e aprimorar um SGA;
b) assegurar-se de sua conformidade com sua política ambiental definida;
C) demonstrar tal conformidade a terceiros;

d) buscar certificação do seu sistema de gestão ambiental por uma organização
externa; e

40

e) realizar uma auto -avaliação e emitir autodeclaração de conformidade com
esta Norma.
De acordo com o que foi descrito por Donaire (1999), a Norma ISO 14.001 tem
por objetivo prover ás organizações os elementos de um Sistema de Gestão Ambiental
eficaz, passível de integração com os demais objetivos da organização, enquanto a
Norma ISO 14.004 preocupa-se em apresentar os princípios, sistemas e técnicas de
apoio ao SGA, caracterizando-se como uma guia de implantação da ISO 14.001.
Dessa forma a diferença entre a IS014.001 e a ISSO 14.004 é que a primeira
possui todos os requisitos que podem ser auditados para fins de certificação, registro e/
ou autodeclaração, enquanto a segunda visa apenas auxiliar a implementação do SGA.
No entanto, as duas Normas, não estabelecem um padrão de desempenho
ambiental a ser seguido. 0 que elas recomendam é o comprometimento com a
prevenção da poluição, o atendimento aos requisitos legais e a melhoria continua.
Assim, mesmo que o desenvolvimento ambiental de uma empresa seja superior ao de
outra, ambas poderão estar em conformidade com estas Normas, desde que estejam
comprometidas com os critérios citados.

2.7.2 Princípios para implementação da ISO 14.001

A empresa quando decide colocar em prática um Sistema de Gestão Ambiental,
visando ou não a certificação, deve seguir alguns princípios. Porém, para que a
implementação inicie com sucesso, a gestão ambiental deve ser considerada uma das
grandes prioridades da organização.
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Dessa forma, para implementar um SGA, devem ser considerados os princípios
listados na Norma ISSO 14.001, que são as próprias etapas de implementação do
SGA.
Dentro de cada etapa existem diretrizes a serem seguidas, portanto,

é

imprescindível que se faça uma breve explanação de cada principio, baseando-se tanto

na Norma ISO 14.001 (1996), como também na Norma ISSO 14.004 (1996), guia de
implementação da ISO 14.001. Os princípios são:

A — Comprometimento e Política
Neste etapa, a organização deve definir sua política ambiental, afirmando o seu
comprometimento como o SGA. Assim, três itens, basicamente, são contemplados
nesta fase:
a) Comprometimento e liderança da alta administração
A alta administração deve estabelecer o seu compromisso com as questões
ambientais, caso contrário, comprometerá o desenvolvimento ou o aperfeiçoamento de
um SGA.
b) Avaliação Ambiental inicial
Por meio desta avaliação será diagnosticada a atual situação da organização,
com relação ao meio ambiente. Diz respeito apenas a uma pré-avaliação, para que se
possam conhecer as conformidades e não-conformidades da empresa com relação aos
requisitos legais, a gravidade dos impactos ambientais, entre outros requisitos.Dentre
os modos de obter essas informação têm-se as listas de verificação, as entrevistas, as
inspeções e medições, entre outros requisitos.
c) Política ambiental
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É dever da alta administração definir a política ambiental, uma vez que a partir
de sua elaboração, a organização buscará aperfeiçoar o seu desempenho ambiental.
Entretanto, para formular a política, alguns critérios devem ser considerados, dentre
eles a missão, os valores e as crenças da organização, o comprometimento com a
melhoria continua, a prevenção da poluição, a conformidade com os regulamentos e
leis ambientais. A política deve ainda estar em conformidade com a natureza e
amplitude dos impactos ambientais causados pela empresa, bem como ser
documentada e comunicada a todos.
Depois de cumpridos esse requisitos, elencados pela Norma ISO 14.004 como
itens 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 devem ser aplicados os demais itens determinados nas
Normas ISO 14.001 e ISO 14.004. Entretanto, cabe ressaltar que embora exista uma
ordem de implementação desse itens, nada impede que algumas etapas sejam
aplicadas concomitantemente a outras.
B — Planejamento
É recomendado, nesta etapa, a formulação de um plano, baseado nos itens a
seguir:
a) Identificação de aspectos ambientais e avaliação dos impactos ambientais
associados
A definição da política ambiental e dos objetivos e metas de uma empresa
devem ter seu alicerce no conhecimento dos aspectos

e impactos ambientais

decorrentes de suas atividades, produtos ou serviços. Para identificação dos aspectos
ambientais e avaliação de seus impactos, quatro passos deve ser seguidos: seleção de
uma atividade, produto ou serviço; identificação de aspectos ambientais associados
atividade, produto ou serviço; identificação de seus aspectos ambientais;

e avaliação
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da importância dos impactos, considerando questões ambientais (severidade do
impacto, duração do impacto, entre outras) e as questões comerciais (custo para
alteração do impacto, efeitos na imagem da organização, entre outras). É fundamental,
para atender os requisitos dessa etapa, que se tenha um amplo conhecimento do
processo.
Harrington e Knight (2001), citam, dentre outros, como exemplo de aspectos, o
uso de recursos naturais, emissões atmosféricas, resíduos sólidos. Enquanto os
impactos podem ser definidos como destruição da camada de ozônio, redução da
biodiversidade, chuva acida e efeitos negativos sobre a saúde do ser humano.
Segundo a Norma ISO 14.004, o relacionamento entre aspectos e impactos
ambientais é o de causa-efeito. Aspectos são atividades que interagem com o meio
ambiente, e impactos são alterações no ambiente decorrentes dessas interações
(ABNT, 1996).
b) Requisitos legais e outros requisitos
Inclui a legislação municipal, estadual, federal e setorial. Para o cumprimento
desses requisitos , é necessário que a organização identifique e compreenda os
regulamentos inerentes as suas atividades, produtos ou serviços.
c) Critérios internos de desempenho
Cabe à empresa estipular os próprios padrões de desempenho, quando as
normas externas não suprirem as necessidades da organização, ou, ainda, quando não
existirem.
d) Objetivos e metas ambientais
A política ambiental da empresa sera a base para definição dos objetivos e
metas da mesma. Além de buscar atender a política ambiental, devem estabelecer o
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comprometimento com a melhoria continua e a prevenção da poluição. Nessa etapa a
organização pode usar indicadores que permitam avaliar continuamente

o seu

desempenho ambiental.
e) Programa(s) de gestão ambiental
E recomendado que a empresa elabore um ou mais programas, visando atingir
os objetivos e metas pré definidos. Nos programas devem constar os cronogramas, os
recursos e as disponibilidades.
C — Implementação
Para que ocorra uma efetiva implementação, a empresa deve estar baseada nos
seguintes itens:
a) Assegurando a capacitação
Objetivando desenvolver a capacitação necessária para atender a política,
objetivos e metas ambientais, serão descritos abaixo alguns sub-itens os quais a
organização deve seguir:
-

Recursos humanos, físicos e financeiros: todos os recursos necessários devem ser

disponibilizados para atingir os objetivos ambientais.
- Harmonização e integração do SGA: é recomendado que os elementos do SGA
estejam integrados aos elementos de gestão já existentes, assegurando uma melhor
gestão ambiental.
-

Responsabilidade técnica

comunicadas

e pessoal:

devem ser definidas, documentadas

e

as responsabilidades de todos os colaboradores envolvidos na

implementação do SGA, sendo que se recomenda que tais responsabilidades sejam
atribuidas a pessoas experientes, com autoridade e com recursos suficientes para o
cumprimento dos requisitos do SGA.
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- Conscientização ambiental e motivação: é indispensável o comprometimento da alta
administração com a política ambiental, sem o qual, qualquer iniciativa por parte dos
colaboradores será insuficiente. 0 comprometimento deve ser de todos, sendo que a
alta administração deve conscientizar e motivar continuamente os colaboradores com
relação aos valores ambientais da empresa, demonstrando, acima de tudo, o sue
próprio comprometimento.
-

Conhecimento, habilidades

e

treinamento: todos os colaboradores que

desempenham atividades que causam impacto sobre o meio ambiente devem receber
treinamento adequado, este assegura que os colaboradores conheçam amiúde os
requisitos legais e as normas internas.
b) Ações de apoio
Alguns mecanismos de apoio devem servir de base para o cumprimento da
política, objetivos e metas ambientais:
- Comunicação e relato: é necessário que sejam estabelecidos
regularmente, procedimentos para informar interna

e mantidos,

e externamente as atividades

ambientais da empresa, com o intuito de demonstrar o comprometimento da empresa
com a prevenção da poluição e com a melhoria continua, e também, informar e
conscientizar os colaboradores sobre a política ambiental, os objetivos e metas, os
programas de gestão ambiental da organização, entre outros aspectos.
- Documentação do SGA: a partir do momento em que todos os processo
relacionados ao SGA são documentados, os colaboradores passam a visualizar mais
facilmente o que precisa ser feito para cumprir com os objetivos ambientais da
organização. Informações sobre procedimentos operacionais, planos
emergência, organogramas

e

e locais de

normas internas, estão dentre os documentos
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necessários à implementação do SGA, devendo, tal documentação, ser mantida
organizada, legível, datada e facilmente identificável.
-

Controle operacional: a implementação de um SGA é realizada através do

estabelecimento e da manutenção de procedimentos

e controles operacionais,

assegurando, dessa forma, a realização dos objetivos e metas ambientais da empresa.
0 objetivo do controle é a identificação das atividades que possuem aspectos
ambientais mais significativos.
Preparação e atendimento a emergências: a organização deve estabelecer e manter
planos de emergência para lidar com incidentes ambientais e situações de emergência.
Nos planos de emergência devem constar as ações a serem praticadas para os
diversos tipos de emergência, informações sobre produtos perigosos, entre outros
aspectos.
D) Medição e avaliação
A empresa deve mensurar, monitorar e avaliar seu desempenho ambiental. Para
isso, deve seguir os itens relacionados abaixo:
a) Medição e monitoramento (Desempenho continuo)
Recomenda-se que a empresa tenha um sistema que lhe permita,
periodicamente, medir e monitorar o seu desempenho e a conformidade com os seus
objetivos e metas ambientais, de acordo com a legislação e com os regulamentos
ambientais pertinentes.

E

recomendável, ainda, que sejam realizados procedimentos

apropriados, tais como a calibração de instrumentos, equipamentos de ensaios

e

verificação amostral de programas e equipamentos, garantindo, dessa maneira, a
confiabilidade dos dados.
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b) Ações corretiva e preventiva
Os resultados obtidos através das medições, dos monitoramentos, das auditorias
e por meio de outras formas de coleta, devem ser documentados para facilitar a

realização de ações preventivas ou corretivas. As ações preventivas surgem em razão
das verificações continuas, diminuindo-se, consideravelmente, as ações corretivas.
c) Registros do SGA e gestão da Informação
Todas as informações necessárias à aplicação continua do SGA devem constar
nos registros. Estes devem canter desde licenças, requisitos legais, até informações
sobre fornecedores

e

prestadores de serviços, de forma que demonstrem a

conformidade com as exigências estabelecidas pela Norma ISO 14.001. No que diz
respeito à gestão de informações são necessários elementos como meios de
identificação, coleta, indexação, arquivamento, armazenamento, manutenção,
recuperação, retenção e disposição de documentos e registros pertinentes ao SGA.
d) Auditorias do sistema de gestão ambiental
Recomenda-se que sejam feitas auditorias do SGA periodicamente, seja pelos
colaboradores da organização, seja por terceiros, selecionados pela própria empresa,
com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos e metas estipulados, o
atendimento quanto aos requisitos legais e se o SGA foi devidamente implantado e se
está sendo mantido. A auditoria deve ser exercida de forma imparcial e objetiva.
É importante ressaltar que, a diferença entre medição e monitoramento e a
auditoria interna é que, aquela é feita de forma continua, enquanto esta é exercida
periodicamente.
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Também é válido mencionar que, uma das Normas ISO 14.000, a ISO 14.031,
está sendo elaborada com o propósito de desenvolver um sistema de avaliação e
medição que apóie a implementação do SGA.
E — Análise critica e melhoria
E nesta etapa que se recomenda que a empresa analise de forma critica e
aperfeiçoe constantemente o seu SGA, visando melhorar seu desempenho ambiental
através desses dois itens.
a) Análise critica do sistema de gestão ambiental
A empresa, através da sua alta administração, deve realizar análises criticas do
seu SGA em intervalos determinados, assegurando a eficácia do sistema. As análises
criticas devem incluir resultados de auditorias, nível de atendimento dos objetivos e
metas ambientais, e a continua adequação do SGA, quando ocorrer mudanças de
condições e informações.
b) Melhoria continua
A melhoria constante é obtida através da análise continua do desempenho do
seu SGA, na qual a empresa identifica oportunidades para melhorar.
Embora pareça simples a adoção da ISO 14.001, há alguns fatores que
dificultam a sua implementação, como o não comprometimento d alta administração, a
falta de equipamento técnico, o custo para certificação, entre outros.

2.7.3 A certificação nas empresas

As empresas buscam a certificação por várias razões, como pode-se citar:
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a) atender As regulamentações governamentais;
b) atender aos requisitos do cliente;
C) alcançar vantagem competitiva;
d) melhorar o sistema de gestão ambiental; e
e) reduzir os custos relativos As visitas de clientes e potenciais clientes.
È válido ressaltar que a ISO 14.001 não exige certificação, porém, cada vez mais
as organizações estão utilizando o certificado ISO 14.001 como uma forma de
identificar os fornecedores que possuem um SGA aceitável. Dessa forma, o certificado
vem sendo com freqüência incluído como requisito nas solicitações de cotação.
Para receberem a certificação as empresas têm de se enquadrar em uma série
de requisitos

e

dependendo da estrutura elas apresentam comportamentos

diferenciados no atendimento As pressões e preocupações ambientalistas do mercado.
Como são encontradas empresas completamente despreparadas, nas quais a
legislação tem de ser aplicada com rigor, também são encontradas aquelas que fazem
do ato uma adesão voluntária.
As empresas que incorporam a variável ambiental em suas operações ou
negócios, garantem uma maior competitividade com maior durabilidade, devido A
adequação ao mercado. De acordo com Valle (1995), para o alcance da Certificação
Ambiental uma empresa deve cumprir três exigências básicas:
a) ter implementado um Sistema de Gestão Ambiental;
b) cumprir a legislação ambiental aplicável ao local da instalação; e
c) assumir um compromisso com a melhoria continua de seu desempenho
ambiental.
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Pode-se dizer, em decorrência do que expõe Valle, que alcançar a certificação
exige bastante disciplina por parte da empresa, tanto pelo cumprimento da legislação,
como pelo compromisso a ser assumido com a melhoria continua do desempenho
ambiental da organização.
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3 METODOLOGIA

Este capitulo apresenta a metodologia utilizada na realização do estudo. Ela
definiu quais os procedimentos e os métodos de coleta de dados que foram utilizados
para elaboração da pesquisa, bem como a maneira como foram tratados os dados
coletados.

3.1 Caracterização da pesquisa

0 presente trabalho refere-se a um estudo de abordagem qualitativa. Na visão
de Chizzotti (2001), a pesquisa qualitativa fundamenta-se em dados coligidos nas
interações interpessoais, na co -participação das situações dos informantes, analisadas
a partir da significação que estes dão aos seus atos.
De acordo com Minayo (1993), a pesquisa qualitativa pretende responder
questões com um grau de realidade que não pode ser quantificado e nem padronizado;
como motivos, aspirações, valores, crenças e atitudes.
Diante disso, a pesquisa foi apresentada sob a forma qualitativa, já que se
baseou na opinião de pessoas relacionadas diretamente com o trabalho envolvido, sem
nenhum tipo de dado numérico e estatístico que fundamentem-seus pressupostos.
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3.2 Tipos de pesquisa

Segundo Vergara (1997), os tipos de pesquisa podem ser realizados de acordo
com os meios e os fins necessários. Quanto aos fins a pesquisa foi classificada como
exploratória e descritiva.
Para Trivihos (1987), os estudos exploratórios permitem ao investigador
aumentar sua experiência em torno de determinado problema. Assim, ele visa prover o
pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema problema de pesquisa em
perspectiva.
0 estudo foi exploratório, uma vez que seu objetivo principal era munir o
pesquisador de um conhecimento aprofundado de determinado assunto, no caso o
Sistema de Gestão Ambiental — ISO 14001. Tal assunto é um tema em evidência, por
isso justifica-se o uso de estudo exploratório para realçar as investigações e a base de
conceitos já existente, além de possibilitar novas percepções e tendências relativas ao
assunto.
A pesquisa foi também classificada como descritiva. Para Rudio (1983), a
pesquisa descritiva está interessada em descobrir e observar fenômenos sem nenhuma
interferência do pesquisador. Segundo Vergara (1997), a pesquisa descritiva expõe
características

de determinada população ou determinado fenômeno, podendo

estabelecer correlações entre variáveis. Estudando o fenômeno buscar-se-á conhecer
sua natureza, sua composição, processos que o constituem ou se realizam e a sua
freqüência.
A pesquisa teve caráter descritivo na medida em que apresentou a visão dos
representantes da empresa sobre o que pode representar a incorporação de um
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Sistema de Gestão Ambiental, além de ter caracterizado os processos fabris da
empresa e os impactos por eles causados.
Quanto aos meios de investigação o presente estudo caracterizou-se como um
estudo de caso e uma pesquisa bibliográfica
Segundo Vergara (1997) o estudo de caso é um tipo de pesquisa circunscrito a
uma ou poucas unidades, entendidas essas como pessoas, famílias, produtos,
empresas, órgãos públicos, comunidades ou mesmo um pais. Tem caráter de
profundidade e detalhamento.
0 estudo de caso exige a utilização de uma ou mais empresas nas pesquisas
desejadas. No entanto, as principais características do estudo de caso, de acordo com
Gil (1994) são o profundo e exaustivo estudo de um ou poucos objetos, de maneira que
se permita o seu amplo e detalhado conhecimento.
Este tipo de pesquisa tem como vantagem a flexibilidade na sua execução, por
permitir que o pesquisador amplie ou mesmo redirecione seus objetivos, em função da
melhor utilização dos dados coletados, estimula novas descobertas, além de possuir
procedimentos mais simples quando comparados com outro métodos de pesquisa.
A pesquisa foi caracterizada como estudo de caso, uma vez que foi efetuado
estudo visando caracterizar os processos fabris da empresa Api-silvestre e também os
impactos por eles causados.
0 estudo foi classificado ainda como pesquisa bibliográfica. De acordo com
Vergara (1997), pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base
em material publicado como: livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, ou seja, todo
material ao qual se possa ter acesso. Ela pode fornecer material analítico para qualquer
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outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma.

0 material

publicado pode ser fonte primária ou secundária.
A pesquisa bibliográfica foi utilizada com o intuito de auxiliar o pesquisador,
medida que este pôde ter acesso, o máximo possível, a tudo aquilo que já foi publicado
referente ao tema de estudo, como livros e revistas de administração de empresas e
documentos na empresa Api-silvestre.

3.3 Tipos de coleta dados

As técnicas de coleta de dados constituem os meios empregados para reunir
todo tipo de informação julgada necessária à construção de esclarecimentos a respeito
de um determinado fenômeno.
A coleta de dados foi realizada através de fontes primárias e secundárias.
Os dados primários, segundo Mattar (1996), são aqueles que ainda não foram
coletados, estando de posse dos pesquisados, e que serão coletados com o propósito
de atender às necessidades especificas da pesquisa em andamento. Para a coleta dos
dados primários foi utilizado o método da entrevista, de acordo com Andrade (1997), a
entrevista consiste no diálogo com o objetivo de colher, de determinada fonte ou
pessoas, dados relevantes para a pesquisa em andamento. Por este motivo, tanto os
quesitos de pesquisa quanto o informante foram criteriosamente selecionado.
As entrevistas foram do tipo não estruturadas, segundo Lakatos e Marconi
(1990), a pesquisa não estruturada é aquela em que o entrevistado tem a liberdade
para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada.
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A técnica de coleta de dados foi aplicada a colaboradores de diferentes áreas da
empresa, buscando coletar informações sobre os processos fabris da empresa Api-

silvestre e os impactos por ele causados.
Com relação aos dados secundários, estes são dados já existentes que foram
coletados na própria empresa, através de relatórios, normas, entre outros; como
também são dados provenientes de trabalhos realizados e publicados na forma de
livros, dissertações, teses, artigos, revistas, jornais, etc.

3.4 Técnica de análise de dados
Após serem coletados, os dados foram analisados. De acordo com Gil (1994), a
análise tem objetivo de organizar e sintetizar os dados, para que estes possam ajudar a
esclarecer os objetivos de pesquisa. É mais uma etapa da metodologia que garante o
resultado do trabalho e que se não observada pode comprometer o resultado.
Na análise dos dados, as informações podem ser tratadas de forma qualitativa e
Vergara (1998), cita como exemplo a codificação, que possibilita a apresentação de
forma mais estruturada para
qualitativo,

já

que

são

análise. 0 presente trabalho teve um tratamento

apresentadas figuras

e

informações

com

fatores

de

caracterização derivadas de dados coletados, elaborados normalmente em decorrência
de observações, entrevista e pesquisa bibliográfica, sem utilizar métodos estatisticos.
A responsabilidade de analisar, interpretar

e explicar os diversos dados

levantados, fizeram parte da avaliação dos dados, de maneira que as questões
propostas nos objetivos específicos da pesquisa, pudessem ser respondidas.
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A análise dos dados, segundo Coelho (1996), é descrever, interpretar e explicar
os dados coletados, de forma que possibilitem respostas às questões formuladas no
estudo, e para escolha dos métodos e técnicas a serem utilizados, é necessário que se
leve em consideração a natureza dos dados obtidos e as relações desejadas. No
presente trabalho, o que se almejava, era descobrir os subsídios para implantação de
um Sistema de Gestão Ambiental em um entreposto de mel.

3.5 Limitações da pesquisa

As limitações da pesquisa compreendem os erros que possam ter ocorrido
durante a execução da mesma.
Durante a execução da pesquisa, os funcionários da empresa estiveram a inteira
disposição do pesquisador para suprimir eventuais dúvidas, o que muito colaborou para
o aumento da confiabilidade nos dados da pesquisa. Nesse sentido, a limitação da
pesquisa restringiu-se ao acesso à informações financeiras da empresa Api-silvestre,
uma vez que o proprietário optou por não libera-las, impossibilitando, dessa forma uma
melhor caracterização da empresa.
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4 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS DADOS

0 estudo foi realizado em um entreposto de mel, com a finalidade de
desenvolver uma proposta de implementação do SGA-ISO 14.001 no mesmo. Visando
facilitar a apresentação, os temas deste capitulo foram divididos em sub -capítulos.

4.1 Caracterização da empresa

A pesquisa foi realizada na sede da empresa Api-silvestre Agroindustrial
Exportadora Ltda., localizada na cidade de Urubici — Sc.

4.1.1 Histórico da empresa

Segundo Pad ula e Vadon (1996) a reconstituição do passado da organização é
necessária para se ter uma visão temporal e espacial de sua evolução. Esta visão
permite aprender com os diferentes comportamentos e práticas gerenciais adotados
pela empresa ao longo de sua existência.
A empresa Api-silvestre Agroindustrial Exportadora Ltda. foi fundada na cidade
de Urubici, no ano de 1990, pelo senhor Ronaldo Martins Machado, que até então,
exercia a atividade de apicultor na região do Vale do ltajai.
Durante uma década as atividades da empresa resumiram-se em comprar o mel
dos apicultores, envazá-lo e comercializar o produto apenas no mercado interno, sendo
a empresa composta por cinco pessoas, até que em junho do ano de 2001 a empresa
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conseguiu iniciar suas exportações, passando a figurar como uma das principais do
ramo na exportação do produto no cenário nacional, tendo hoje a fatia de 95% de sua
produção destinada ao mercado externo.
Através das exportações a empresa conseguiu obter recursos que possibilitaram
a inauguração, no ano de 2004, de uma filial, localizada na cidade de Araripina no
estado de Pernambuco, aumentando assim sua capacidade produtiva. Vale ressaltar
que até o momento, a filial serve apenas como local de recepção, análise e
armazenamento do mel da região nordeste, sendo o envasamento e a comercialização
(interna e externa) feitos através da matriz, em Urubici.
Passados 15 anos, a empresa conta hoje com 21 funcionários, os quais estão
divididos entre as funções de produção e administrativa.

4.1.2 Estrutura organizacional

A Api-silvestre Agroindustrial Exportadora Ltda. apresenta-se na forma jurídica por
cotas de responsabilidade limitada. Atua no setor secundário da economia e está
inserida no segmento agroindústria, tendo como atividades o beneficiamento e a
comercialização de mel. A empresa conta com 21 funcionários diretos, enquadrando-se
como uma micro empresa, segundo a classificação do IBGE por número de
empregados.
A maior parte dos empregados atua na área de produção, totalizando 11
funcionários. A área de gestão é composta por dois níveis hierárquicos: diretoria e
gerência. Cabe ressaltar que na área de comercialização a empresa mantém um
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quadro de 2 representantes comerciais autônomos contratados, responsáveis pelas
vendas dos produtos no mercado interno.

0 Quadro número 6 ajuda a visualizar o número de funcionários por setor.
N° de funcionários

Setor

1
1
11
2
2
3
1

Diretor Administrativo
Diretor Financeiro

Produção
Comercial
Financeiro
Compras
Outros (recepcionista,
manutenção)
Total

pessoal

de

limpeza

e

21

Quadro 6 - Número de funcionários por setor na Api-silvestre
Fonte: dados primários

0 objetivo geral da Api-silvestre é comercializar mel, no mercado interno e externo,
atendendo as necessidades e desejos de seus clientes, oferecendo produtos com
qualidade, da forma mais rentável possível. Vale ressaltar que esses parâmetros de
qualidades são estabelecidos pelo mercado.
Daft (1999) conceitua estratégia como um plano para interagir com o ambiente
competitivo e alcançar os objetivos organizacionais. Neste ponto fica mais difícil

contextualizar as estratégias da Api-silvestre, que ainda não trabalha com um
planejamento estratégico estruturado, não tendo estabelecido formalmente assim sua
missão, sua visão e todos aqueles pontos existentes em um planejamento estratégico.
A falta desse planejamento dificulta a

comunicação, tornando-a excessivamente

informal.
Como visto anteriormente, a maior parte dos colaboradores está diretamente
envolvida com a produção, mas, para o fluxo sistêmico de todos os processos, existe na

Api-silvestre cinco departamentos consolidados: financeiro; exportação; compras;
mercado interno; administrativo.
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Estes departamentos estão diretamente ligados aos processos de planejamento,
organização e controle das atividades, buscando atingir aos objetivos da empresa.
A empresa Api-silvestre usa o critério de departamentalização funcional. No
primeiro nível estão as diretorias financeira, administrativa. No segundo nível se
encontram as outras funções básicas: exportação, mercado interno e compras. Cada
diretoria ou gerência ainda pode ser desmembrada e ter responsabilidades sobre outros
pontos.
0 organograma da Api-silvestre está representado na Figura 2.

Diretoria Adm inistrativa

Diretoria Financeira

A sse sso ria

Gerência de exportação

Gerência de mercado interno

Gerência de compras

Produção

Figura 2 — Organograma da Api-silvestre
Fonte: dados primários

Enfim, para estabelecer padrões que devem ser alcançados, a Api-silvestre
regida por valores que devem estar presentes nas pessoas

é

e na organização. A

essência da filosofia da empresa preza a motivação (acreditar que é possível atingir os
principais objetivos); capacidade de assumir riscos e de viver com pressões (visto o
dinamismo e a competitividade do setor apícola) e responsabilidade sobre as decisões
tomadas.
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4.1.3 Dados comerciais

A Api-silvestre, como já mencionado nesse trabalho, comercializa o mel tanto no
mercado interno quanto no mercado externo.

0 mel comercializado no mercado interno fica todo na região sul do pais, sendo
os principais clientes as grandes redes de supermercados com o Big, o Pão-de-agucar,
a rede Angeloni entre outros.

0 mercado externo ao qual é destinado 95% da produção da empresa tem como
destino a Europa e a América do Norte. Os principais países compradores do mel são:
a Inglaterra, Alemanha e Espanha — na Europa; e os Estado Unidos — na América do
Norte.
Abaixo, no Quadro 7 pode-se visualizar a

evolução dos números, em

quantidade, da venda de mel tanto no mercado interno quanto no mercado externo nos

últimos 4 anos.
ANO

VENDAS NO MERCADO INTERNO

EXPORTAÇÕES

48.210
49.720
51.670
50.309

519.043
1.554.914
1.693.190
1.591.360

2001
2002
2003
2004

Quadro 7 - Vendas internas e exportações da Api-silvestre nos últimos quatro anos.
Fonte: Dados primários
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4.1.4 Dados sócio-ambientais

As práticas sociais da empresa são poucas, atualmente a única prática de cunho
social é o patrocínio a campeonatos esportivos no município de Urubici. Existe ainda
um projeto em andamento, para a construção de uma escola para crianças carentes do
município, o qual será subsidiado em sua totalidade pela empresa.
Com relação As práticas ambientais, pode-se citar apenas a reciclagem do
material de expediente, introduzida no ambiente da organização pela ferramenta de
gestão 5S.

4.2 Identificação e caracterização dos processos fabris

Neste tópico foram abordadas as etapas e atividades do processamento do mel,
desde o momento em que o mel chega à empresa, trazido pelos apicultores, até o
momento de sua comercialização.
Para que se possa manipular o produto de forma higiênica e segura, e garantir
ao consumidor a qualidade do mesmo,

é indispensável que essas atividades

relacionadas A manipulação sejam realizadas em instalações e condições adequadas,
especificas à classe do produto a ser processado — o mel.
No caso do mel, o local destinado para a sua extração é chamado de unidade de
extração, normalmente denominada "Casa do Mel". Para o seu processamento o local
indicado, segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, é o Entreposto
de Mel, embora essa etapa possa ser executada também na casa do mel, caso esta
apresente as condições e o dimensionamento recomendado.
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0 presente trabalho limitou-se em analisar apenas o entreposto de mel, uma vez
que a empresa em que o estudo foi efetuado, realiza apenas o processamento do mel,
não exercendo a atividade de extração.
Todas as atividades da empresa foram separadas da seguinte forma: processo
de higienização, processo produtivo e processo administrativo. Cada processo engloba
diferentes atividades que foram desdobradas, para melhor entendimento do assunto.

4.2.1 Processo de higienização

Como abordado no tópico anterior, para que se possa garantir ao consumidor a
qualidade do produto final, os produtos alimentícios devem ser processados seguindose normas rigorosas de higiene, tanto das instalações como do pessoal envolvido e dos
equipamentos utilizados. Essas normas estão contidas no que se denomina "Boas
Práticas de Fabricação de Alimentos" — BPF, através da formalização de um plano de
ação denominado "Procedimentos Práticos de Higiene Operacional" — PPHO.
A Api-silvestre não possui um PPHO formalizado, o qual está sendo elaborado.
No entanto, a empresa atende as demais obrigações impostas aos estabelecimentos de
Produtos de Origem Animal, referentes à localização da indústria, instalações, natureza
e localização

dos equipamentos, construção civil, iluminação e ventilação,

abastecimento de Agua e rede de esgotos, de forma que em outubro de 2004 a
empresa conseguiu obter junto ao Ministério da Agricultura o S.I.F permanente, com a
condição de formalizar, em um prazo de 12 meses estipulado pelo Ministério, um
PPHO.
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A higienização do ambiente de produção da empresa, dos equipamentos e
materiais utilizados no processo de beneficiamento do mel é realizada previamente ao
processamento do mesmo, pois sendo um produto altamente higrosc6pico (alta
capacidade de absorção de água), tanto o ambiente como os equipamentos não devem
conter resíduos de água, o que elevaria a umidade relativa do ar do recinto. A
higienização consiste basicamente em duas etapas:
a) Limpeza: destina-se à remoção dos resíduos orgânicos e minerais presentes
nas superfícies do ambiente e equipamentos. Está sub-dividida da seguinte
maneira:
Pré-Lavagem — utilizando-se apenas Agua, retira em torno de 90% das
sujidades.
Lavagem — utilizam-se detergentes para a retirada de material que
permaneceu aderido às superfícies.
Enxágüe — retira os resíduos das sujidades e do detergente.
b) Sanificação:

tem a finalidade de remover dos equipamentos a carga

microbriana, reduzindo-a a níveis satisfatórios. Essa etapa deve ser realizada
imediatamente antes da utilização dos equipamentos e não corrige eventuais
falhas nas etapas anteriores. Como exemplo de agente sanificante pode-se citar
os compostos clorados (hipoclorito de sódio).

E

importante ressaltar que, para que esses procedimentos alcancem seus

objetivos plenamente, é fundamental que a água utilizada no processo esteja dentro
dos padrões de qualidade.
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Outra ressalva importante é que se admite a limpeza do local durante o
processamento do mel. No entanto, após a lavagem é necessário que o local seja
imediatamente enxugado, de forma a evitar umidade.
A higienização não constitui uma etapa do processo produtivo que será visto a
seguir, por não estar ligada diretamente com a atividade fim da empresa. Aquela,
embora seja imprescindível, é apenas uma atividade complementar a este.

4.2.2 Processo produtivo

0 processo produtivo caracteriza-se pelo beneficiamento do mel, que inicia com
a recepção do mel comprado pela empresa e trazido pelos próprios produtores ou por
terceiros, que prestam o serviço de fretamento do produto até a empresa quando
necessário.
Ao chegar na empresa, cada lote de mel é pesado e posto em quarentena,
permanecendo dentro dos próprios recipientes (tambores) em que são trazidos. No
decorrer desse período o mel é analisado por amostragem — retira-se uma quantia de
mel de cada tambor do lote e faz-se uma única amostra. Somente depois de obtidos
resultados satisfatórios, o produto é liberado para o beneficiamento.
Quanto As análises a que é submetido o produto, são de natureza físicoquímicas. Dentre as características a serem analisadas estão:

a) cor: como o próprio nome diz, analisa-se a cor do mel na escala de pfund,
que totaliza 5 categorias de cor.
b) pH (potencial hidrogeni6nico): através dessa análise é obtido o índice de
acidez do mel. A acidez varia em relação ao tipo de florada e o ideal é que esteja
entre 3 e 4.
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C) umidade: permite quantificar o índice de água no mel. 0 ideal é que este
índice seja de até 19%. 0 mel que possuir um índice superior terá grande
probabilidade de fermentar futuramente.
d) HMF (hidroximetilfurfural): 0 mel novo (recém-colhido) possui uma pequena
quantidade HMF. Porém, quando armazenado de forma inadequada (em
ambientes de altas temperaturas), ou quando algum produto é adicionado a ele,
tal índice aumenta consideravelmente. Assim, essa análise é efetuada para
verificar possíveis adulterações no mel , O índice de HMF permitido pela
legislação vigente é de 40 miligramas por 1 quilograma de mel.
e) fiehe: essa análise de natureza qualitativa detecta a presença de aldeídos no
mel. 0 ideal é que o índice de aldeídos no produto seja baixo.
f) acidez: essa análise permite, assim como a análise de pH, obter o índice de
acidez no mel. Diferentemente da análise de pH, a análise de acidez livre é feita
com a amostra diluída em 75 mililitros de água.
g) açucares redutores: essa análise permite descobrir o índice de açúcares
redutores (sacarose) no mel. Pela legislação vigente o índice máximo de
açucares redutores no mel é de 6%.
h) açucares não-redutores: essa análise permite descobrir o índice de acticares
não-redutores (glicose) no mel. Pela legislação vigente o índice mínimo de
açucares não-redutores no mel é de 65%.
i)

diastase: serve para identificar a atividade enzimática do mel que, segundo a

legislação vigente, deve estar no mínimo 8 na escala Góthe.
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j) condutividade: está relacionada com a quantidade de sais minerais. Depende
de floradas especificas. 0 índice ideal, segundo a legislação, 6 de
lmicrosiemens por cm2 .
0 mel que não atende As especificações ditadas pelo MAPA é comercializado
como mel industrial. No caso de contaminação do mel, por substancias proibidas (cuja
tolerância é zero), o produto deve ser devidamente descartado.
Depois de obtido o resultado satisfatório das análises, inicia-se o processamento
do mel. 0 primeiro passo desse processo é levar o mel A estufa, local onde o produto é
pré-aquecido a uma temperatura de, no máximo, 45 ° C (quarenta e cinco graus
Celsius), com a finalidade de descristalização do produto. Em seguida,

o mel é

despejado na mesa coletora, que é um recipiente utilizado apenas em processos
industriais, destinado ao recebimento do mel, sendo, posteriormente, bombeado
diretamente sob pressão para os homogeneizadores.
Os homegeneizadores são tanques, normalmente de grande capacidade,
providos de pás rotatórias que homogeneízam o mel, com a finalidade de padronizar
grandes quantidades do produto em relação As características analisadas em
laboratório (blendagem). E válido ressaltar que alguns homogeneizadores são
construidos com paredes duplas, providas de sistemas de aquecimento controlado,
não.
Depois de passar pelo homogeneizador o mel é bombeado para o decantador,
passando por um filtro que retira as possíveis partículas presentes ainda no mel —
pedaços de cera e partes do corpo das abelhas. Os decantadores são dotados de
abertura superior, com tampa e orifício, e escoamento localizado na base. 0
decantador, também chamado tanque de envase, tem como finalidade deixar o mel
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"descansar" por um período determinado (máximo de 10 dias e minimo quarenta e oito
horas), fazendo com que as eventuais bolhas produzidas durante o processo de
homogeneização subam até a superficie.
Estando pronto para o envase, o mel poderá ter dois destinos diferentes: os
tambores de 300 Kg (quilogramas), quando for destinado à exportação; ou as
embalagens de vidro ou plástico, quando for destinado ao mercado interno.
Quando for destinado A exportação, amostras dos lotes do produto a ser
exportado serão retiradas pelo Ministério da Agricultura para análise, ocasião em que
os tambores são lacrados. Essas análises — as mesmas efetuadas pela empresa —
demoram em torno de 5 dias !Reis para ficarem prontas e, somente após obtidos os
resultados positivos, o produto estará liberado para a exportação.
0 produto a ser entregue ao cliente é armazenado na sala de expedição, quando
for destinado ao mercado interno; ou nos galpões da empresa, quando for destinado A
exportação. Segundo os entrevistados, para a armazenagem alguns cuidados especiais
devem ser tomados — tanto do mel a granel (tambores) como do fracionado
(embalagens para

o consumo final) — em relação à higiene do ambiente e,

principalmente, em relação ao controle da temperatura. Altas temperaturas durante todo
o processamento e estocagem são prejudiciais à qualidade do produto final, uma vez
que o efeito nocivo causado ao mel é acumulativo e irreversível. Essas embalagens
devem ser colocadas sobre estrados de madeira ou outro material, impedindo o contato
direto com

o piso e facilitando seu deslocamento no caso da utilização de

empilhadeiras.
Na Figura 3 pode-se visualizar o fluxograma do processo produtivo,
mostrando o funcionamento do mesmo.
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Figura 3 - Fluxograma do processo produtivo
Fonte: Dados primários
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4.2.3 Processo administrativo

0 processo administrativo tem sua origem na etapa de faturamento da empresa.
Os caminhões são carregados e a carga é registrada com a emissão da nota fiscal do
produto. A nota fiscal será a fonte das informações contábeis, fiscais e comerciais.
As compras de material realizadas pela administração podem receber o
tratamento de custo ou despesa, conforme sua finalidade. Quando consumido,

o

insumo é debitado no local em que foi utilizado, gerando custo ou despesa,

e

conseqüentemente informações gerenciais.
As despesas e os custos de pessoal, sejam salários, encargos, benefícios,
dentre outros, foram identificados na folha de pagamento.

4.3 Identificação dos aspectos e impactos ambientais

Na presente etapa foram abordados os aspectos e impactos causados pelas
principais atividades da organização dos processos de higienização, produtivo

e

administrativo.

4.3.1 Processo de higienização

No processo de higienização foram identificados alguns aspectos e impactos,
principalmente, quanto 5 saúde humana e à água.
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Na etapa de limpeza pode-se identificar o impacto aos recursos hidricos, uma
vez que a água é utilizada em abundância, sem o mínimo critério de racionalização,
ocorrendo um grande desperdício. A saúde humana pode também sofrer impacto, pois
a agua toma o chão escorregadio, propicio a acidentes. Quanto ao processo de
sanificaçâo, quando do uso de produtos químicos, também podem ocorrer acidentes.
0 Quadro 8 a seguir traz os dados quantitativos dos aspetos e impactos
ocorridos durante o processo de higienização:
Aspectos e Impactos Ambientais Quantitativos — Processo de Higienização
Etapas
Lavagem

Sanificacflo

-

Aspectos
efluentes da lavacão do recinto e equipamentos

ergonómico
umidade
resIduos químicos
Ergon6mico
resíduos químicos

Impactos
-

Natureza
Saúde humana
Recursos hidricos

-

Natureza
Saúde humana

Quantidade
200 m3/ por mês

30 litro/por mês

Quadro 8 - Aspectos e Impactos Ambientais Quantitativos — Processo de Higienização
Fonte: Dados primários

Sobre o Quadro acima, é necessário comentar que o grande impacto diz respeito
aos recursos hídricos. Quanto a sanificação, nota-se que são íntimas as quantidades
de resíduos químicos geradas, não deixando, no entanto, de ser uma forma de impacto
sobre o a natureza e a saúde humana.
Após obter-se os dados quantitativos, o Quadro 9 a seguir permite uma melhor
visualização dos dados qualitativos, mostrando, numa escala de 0 a 5, a importância
atribuida pela gerência da empresa aos aspectos e impactos causados pelo processo
de higienização em três areas da organização: sócio-ambiental, comercial
econômico-financeira:

e
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Aspectos e Impactos Ambientais Qualitativos - Processo de Higienização
Etapas
Lavagem

Sanificacao

Aspectos
efluentes da Myna()
do recinto e
equipamentos
ergonômico
umidade
resíduos químicos
ergonômico
resíduos químicos
-

Sócio-ambiental

Comercial

Econtimico-flnanceira

Media

4

3

2

3

1

3

1

1_67

Quadro 9 - Aspectos e Impactos Ambientais Qualitativos - Processo de Higienização
Fonte: Dados primários

Vale reafirmar que atribuições de valores para cada etapa foram dadas pela
gerência da empresa, sendo a etapa de lavagem a que causa o major impacto seja no
âmbito econômico-financeiro, comercial e sócio-ambiental.
0 Quadro 10, a seguir, mostra qual as possíveis formas de tratamento,
acondicionamento, transporte e disposição para os impactos causados pelas atividades

do processo de higienização:
Aspectos e Impactos Ambientais Log. Reversa - Processo de Higienização
Etapas
Lavagem

Sanificaçáo

Aspectos
efluentes da lavacéo
do recinto e
equipamentos
acidentes
ergonómico
umidade
Ergonômico
•
efluentes químicos

Impactos
Natureza
Saúde humana
Recursos
hfdricos

Tratamento
uso da Ague
de forma
racionalizada
treinamento
dos funcionários

Acondic.
-

Transp.
-

-

treinamento
dos funcionários

-

-

Natureza

Saúde humana

Disposição
Descartado
diretamente no
meio ambiente

Diluído e
descartado no
meio ambiente

Quadro 10- Aspectos e Impactos Ambientais Logística Reversa - Processo de
Higienização
Fonte: Dados primários

Observando o Quadro 10, pode-se afirmar que a empresa estudada, felizmente,

no seu

processo

de

higienização, não

gera resíduos que

venham afetar

consideravelmente o meio ambiente, não necessitando, dessa forma transporte e

acondicionamento especiais, como vemos nas grandes indústrias. Por outra lado, a
agua utilizada, não é reaproveitada, ocasionando um grande desperdício desse
recurso.
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4.3.2 Processo produtivo

Examinado as etapas do processo de produção, foram identificados alguns
aspectos e impactos ocorridos em relação ao solo, ao ar, á Agua, à saúde humana e
flora.
Na etapa de recepção do mel foi possível identificar o risco de acidentes
ergonómicos, podendo impactar diretamente sobre a saúde dos funcionários, caso
estes não estejam devidamente capacitados para locomover os tambores de mel dentro
do espaço físico da empresa. 0 mesmo perigo ocorre na etapa de colocação dos
tambores de mel na estufa, na etapa de despejo do mel na mesa coletora, bem comp
na etapa de expedição.
Durante a etapa de análise do mel existe o risco de acidentes químicos em
função do uso de alguns produtos tóxicos, como a paratoluidina (altamente tóxica para
organismos aquáticos e cancerígena) e o ácido barbitúrico (cancerigeno que possui
efeito acumulativo), caso os funcionários não estejam corretamente informados e
também treinados para lidar com tais produtos. Outro impacto que pode ser causado
pela análise seria no solo ou mesmo nos recursos hidricos no momento do descarte,
das amostras de mel contaminadas pelos produtos químicos.
A estufa, utilizada para aquecer os tambores de mel, utiliza como combustível a
madeira, prejudicando sobremaneira a flora. Além disso, libera gases nocivos à saúde
humana como o CO2, que também polui o meio ambiente.
Na Figura 4 a seguir, pode-se visualizar novamente o fluxograma do processo
produtivo, agora corn os respectivos impactos causados nas suas etapas.
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Figura 4: Fluxograma do processo produtivo e seus aspectos
Fonte: Dados primados
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Pela Figura anterior, nota-se que nem todas as etapas do processo produtivo
geram resíduos.
Tal qual o processo de higienização, para melhor visualizar o processo produtivo,
traz-se abaixo o Quadro 11, com os dados quantitativos dos aspetos e impactos
ocorridos durante o processo de produção:
Aspectos e Impactos Ambientais Quantitativos — Processo Produtivo
Etapas
Recepção do mel

Analise

Aspectos

-

Ergonómico
Ruídos
Resíduos químicos

-

Emanações (Fumaça. CO2)
Resíduos Sólidos (Madeira)

Aquecimento

Homogeneização

-

Decantação

-

Análise MAPA

-

Resíduos químicos

Envase

-

Ergonómico

-

Ergonómico
Resíduos sólidos (plástico)
Emanações aéreas (Fumaça, CO2)
Ergonómico

Armazenagem

Expedição

Resíduos sólidos (restos de mel)

-

Impactos
Saúde humana

Acidentes
Saúde humana
Acidentes
Atmosfera
Flora
Saúde humana
Acidentes
Salida humana
Acidentes
Saúde humana
Acidentes
Saúde humana
Acidentes
Saúde humana
Higienização do
ambiente
Acidentes
Saúde humana
Acidentes
Saúde humana
Acidentes

Quantidade.

5 litros/por mês
20m3 de madeira/por mês
500 m3/por mês
2 litros/ por más
5 Kg/por mês

-

Quadro 11 - Aspectos e Impactos Ambientais Quantitativos — Processo Produtivo
Fonte: dados primários

Visualizando o Quadro 11, nota-se que o processo produtivo da empresa 6
consideravelmente limpo, não ocasionando grandes impactos sobre o meio ambiente.
Os principais impactos ocorrem na etapa de aquecimento do mel. Outro ponto a ser
destacado 6 que em todas as etapas podem ocorrer acidentes com os funcionários.
0 Quadro 12, a seguir, permite a visualização dos dados qualitativos, mostrando,
numa escala de 0 a 5, a importância atribuida pela gerência da empresa aos aspectos
e impactos causados pelo processo produtivo nas áreas sócio-ambiental, comercial e
económico-financeira, da organização:
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Aspectos e Impactos Ambientais Qualitativos — Processo Produtivo
Etapas
Recepção do mel
Analise

Aquecimento

-

Aspectos
Ergonómico

Ruídos
Resíduos químicos
Emanações (Fumaça, CO2)
Resíduos Sólidos (Madeira)

Homogeneização

Decantação

-

Análise MAPA
Envase

Resíduos químicos
Ergonómico
Resíduos sólidos (restos de
mel)

Armazenagem

Ergonómico
Resíduos sólidos (plástico)
Emanações aéreas
(Fumaça, CO2)
Ergonómico
-

Expedição

Sócio-ambiental
1

Comercial
1

Econômico-financeira
1

Media
1

3
4

2
2

1
2

2
2.67

0
0
3
1

0
0
2
1

0
0
1
1

0
0
2
1

2

1

2

1.67

2

1

1

1.33

Quadro 12 - Aspectos e Impactos Ambientais Qualitativos — Processo Produtivo
Fonte: Dados primários

Analisando o Quadro acima, pode-se perceber que 6 também na etapa de
aquecimento o principal problema que afeta a empresa em relação ao meio-ambiente e
ao comércio, segundo a gerência.

0 Quadro 13 traz as possíveis formas de tratamento, acondicionamento,
transporte e disposição para os impactos causados pelas atividades do processo de

higienização:
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Aspectos e Impactos Ambientais Log. Reversa— Processo Produtivo
Etapas
Recepção
do mel

-

Aspectos
Ergonómico
Ruidos

Analise

-

Resíduos químicos

Aquecime
nto

Emanações
(Fumaça. CO2)
Resíduos Sólidos
-

(Madeira)

-

Impactos
Saúde humans
Acidentes

-

Saúde humana
Acidentes

Tratamento
Treinamento dos
funcionários
Ginástica laboral
Treinamento dos
funcionários

-

Atmosfera
Flora
Saúde humana
Acidentes

Tratamento da fumaça
Utilização de combustive!
alternativo
Treinamento dos

-

Saida humana
Acidentes
Saúde humana
Acidentes
Saúde humana
Acidentes

-

Saúde humana
Higienização
do ambiente
Acidentes
Saúde humana
Acidentes

Saúde humana
Acidentes

Acondic

Transp.
-

-

-

-

Resíduos químicos

Ergonómico
Resíduos sólidos
(restos de mel)

Envase

Armazena
gem

Expedição

Ergonómico
Resíduos sólidos
(plástico)
Emanações aéreas
(Fumaça, CO2)
Ergonómico

-

Diluído e
descartado
no meio
ambiente

-

Emanações

-

-

aéreas
lançadas
diretamente
na atmosfera
-

-

-

-

Treinamento dos
funcionários

-

-

-

-

-

Treinamento dos
funcionários

-

-

Treinamento dos
fun iconários

-

-

-

funcionários
Homogen
eização
Decantag
it)
Analise
MAPA

Disposição
-

Treinamento dos

funcionários
-

Treinamento dos

funcionários

Treinamento dos

funcionários

Diluído e
descartado
no meio
ambiente
Depositado
no lixo

-

Emanações
aéreas dos

veículos _

Quadro 13- Aspectos e Impactos Ambientais Logística Reversa — Processo Produtivo
Fonte: Dados primários

Em relação ao Quadro 13, pode-se afirmar que não ha necessidade de
acondicionar e transportar os possíveis resíduos das etapas do processo de produção.
Os impactos causados são praticamente insignificantes.

4.3.3 Processo administrativo

As etapas do processo administrativo são compostas

por serviços

administrativos, higiene sanitária, aquecimento e resfriamento interno, postura errônea.
0 Quadro 14 traz os aspectos e impactos ambientais de natureza qualitativa causados
pelo processo administrativo.

78

Aspectos e Impactos Ambientais Qualitativos — Processo Administrativo
Etapas
Serviços Adm.

Aspectos
Falta de qualidade
Poluidores
Destino dos dejetos
Po

-

Higiene Sanitária
Aquecimento/Resfri
amento interno
Postura errónea

Sócio-ambiental
2

Comercial
0

Económico-financeira
0

Media
0.67

2
2

2
1

1

1.67
1.33

2

0

0

0.67

Ácaros
Desvio da coluna

Quadro 14 - Aspectos e Impactos Ambientais Qualitativos — Processo Adminstrativo
Fonte: Dados Primários

E importante ressaltar que a sede administrativa da empresa é praticamente
nova, sendo um ambiente de grande qualidade para o trabalho. Mesmo assim, dentre
os impactos causados pelas atividades do processo administrativo pode-se citar o

impacto sobre a saúde humana pelo contato dos funcionários com sujeira, põ e ácaro.
Destaca-se também que a utilização de móveis inadequados pode provocar
problemas de saúde como o desvio de coluna, assim como os movimentos repetitivos
podem desencadear doenças como os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao
Trabalho (DORT).
0 Quadro 15, a seguir, mostra o que pode ser feito para evitar os problemas
causados pelo processo administrativo.

Aspectos e Impactos Ambientais Log. Reversa — Processo Adminstrativo
Etapas
Serviços Adm.

Higiene Sanitária

-

Aspectos
Falta de qualidade
Poluidores

-

Dejetos

Impactos
Saúde humana
Contaminação
do ambiente
Intoxicação
Saúde humana

-

Agua

Aquecimento/Res
friamento interno

-

P6
Ácaros

-

Saúde humana

Postura errônea

-

Desvio da coluna

-

Saúde humana

Tratamento
- Treinamento dos
funcionários

Acondic.
-

Transp.
-

Disposição
-

- Treinamento dos
funcionários
- Limpeza
periódica dos
equipamentos
- Ginastica laboral

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quadro 15- Aspectos e Impactos Ambientais Logística Reversa — Processo
Administrativo
Fonte: Dados primários
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Um ponto importante a ser mencionado, é que não há como quantificar as
etapas do processo administrativo como nos outros dois processos.

4.4 Proposta de implementação do SGA ISO 14.001

Com a finalidade de cumprir o último objetivo deste trabalho, foi realizado uma
proposta

de

implementação

de um Sistema de

Gestão Ambiental seguindo

criteriosamente as etapas estabelecidas pela Norma ISO 14_001, buscando adequar o
modelo de SGA à um entreposto de mel. As etapas apresentam-se conforme ilustração
a seguir:
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ETAPAS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL ISO 14.001
•

COMPROMETIMENTO E DEFINIÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
Comprometimento e liderança da alta administração

Avaliação ambiental inicial
Política ambiental
Elementos da política ambiental
•

ELABORAÇÃO DO PLANO-PLANEJAMENTO

-

•

Aspectos ambientais e impactos associados
Requisitos legais e corporativos
Critérios internos de desempenho
Objetivos e metas ambientais
Plano de ação de gestão ambiental

IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

-

Assegurando a capacidade
Alocação de recursos humanos, físicos e financeiros
Estrutura e responsabilidade
Conscientizagão ambiental
Responsabilidade técnica e pessoal
Conhecimentos, habilidade e treinamento
Ações de apoio
Comunicação e raloto

Documentação do sistema de gestão ambiental
Controle operacional — programas de gestão específicos
Preparação e atendimento As emergências
•

AVALIAÇÃO PERIODICA — MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO
Medições e monitoramento (desempenho continuo)
Não conformidade e ações corretivas e preventivas
Sistema de registros do SGA e gestão da informação
Auditoria do sistema de gestão ambiental

•

REVISÃO DO SGA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS
Revisão do SGA (análise crítica)
Implementação de melhorias contínuas (melhoria continua)

Quadro 14 - Etapas do Sistema de Gestão Ambiental — ISO 14.001
Fonte: ABNT— NBR ISO 14.001 (1996)

Em função de suas particularidades a ISO 14.001 pode ser aplicada em
diferentes organizações, respeitando algumas condições especificas como a
geográfica, a cultural e a social.
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Diante disso, a proposta de implementação do SGA ISO 14.001 para um
entreposto de mel, sugere a formulação de dois documentos: o Programa de Gestão
Ambiental e o Manual de Gestão da Qualidade Ambiental, com a intenção de organizar
de maneira mais clara os itens necessários à implementação e operacionalização do
SGA.

4.4.1 Programa de gestão ambiental

Nesta etapa recomenda-se que sejam abordados alguns itens, além daqueles
apresentados na etapa de planejamento da ISO 14.001, os quais estão abaixo
relacionados:

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL
.1

POLITICA AMBIENTAL DA EMPRESA

.1

CONFORMIDADES COM 0 SGA
Diagnóstico da gestão do SGA
Planejamento Estratégico

.1

OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS

•

PROJETOS AMBIENTAIS

•1

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGA ISO 14.001

•

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGA ISO 14.001

▪

RESPONSÁVEIS, EXECUTORES E AREAS ENVOLVIDAS

.1

OBRAS CIVIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

.1

REQUISITOS LEGAIS, NORMAS E REQUISITOS INTERNOS

.1

DEMANDA DE TREINAMENTO

Quadro 15 - Programa de Gestão Ambiental
Fonte: Schenini (2003)

relevante que seja comentado cada um dos itens propostos para o Programa
de Gestão Ambiental, expostos no quadro acima:
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A — Política Ambiental da Empresa
nessa etapa que são fixados os princípios de ação da empresa, demonstrando
o comprometimento da empresa com o meio ambiente.

B — Conformidades com o SGA
Diz respeito ao diagnóstico e ao planejamento da empresa. 0 diagnóstico
representa a identificação dos aspectos e impactos ambientais. 0 planejamento
sugere-se que seja abordado no próprio programa, devendo ser apresentados os

pontos fortes e fracos, além das ameaças e oportunidades da empresa frente ao
mercado.
C — Objetivos e Metas Ambientais
Nos objetivos e metas devem ser mencionados alguns pontos propostos pela
própria ISO, como, a extinção dos impactos ambientais, por exemplo.
D — Projetos Ambientais

Os projetos ambientais podem ser realizados de duas maneiras:
a) projeto para minimização de impactos ambientais, e
b) projeto para melhorias na empresa.
Tais projetos têm a finalidade de atender os objetivos e metas ambientais.

E — Etapas de Implementação do SGA ISO 14,001

Sao apresentadas as etapas de implementação do SGA propostas pela ISO
14.001.
F — Cronograma de Implementação do SGA ISO 14.001
E necessário um cronograma para realizar o planejamento dos trabalhos a

serem executados.
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G — Responsáveis, Executores e Areas Envolvidas

Para efeito de controle das atividades, são relacionados os responsáveis pela
realização de cada etapa.
H — Obras Civis, Máquinas e Equipamentos Necessários

No programa de obras civis, máquinas e equipamentos necessários para
implementação do SGA,

sugere-se que sejam abordados juntos, os recursos

financeiros a serem disponibilizados para esse investimentos.
I — Requisitos legais, Normas, Requisitos Internos
Devem ser abordadas as legislações no âmbito federal, estadual e municipal,
assim como as do setor alimentício e do Ministério do Trabalho.
J — Demanda de Treinamento

Nesta etapa sugere-se a realização de capacitação de todos os envolvidos no
processo de implantação do SGA, para melhor compreensão e colaboração.

4.4.2 Manual de gestão da qualidade ambiental

0 Manual de Gestão Ambiental contém a documentação necessária para
implementação, avaliação e monitoramento das ações normativas.

Para criação do manual foram considerados os critérios propostos pela ISO
14.001, conforme quadro abaixo:
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MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL
APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

OBJETIVO, CAMPO DE APLICAÇÃO E ESCOPO
Objetivo

Campo de aplicação
Escopo
TERMOS E DEFINIÇÕES

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
COMUNICAÇÃO

REQUISITOS DO SISTEMA DE QUALIDADE DO SGA
Requisite os gerais
Fluxograma dos processos
Requisitos de documentação do SGA:
• Generalidades
Manual de gestão da qualidade ambiental
• Controle de documentos e dados
. Controle de registro de qualidade
REQUISITOS DA QUALIDADE EM SGA
AÇÕES DE EMERGÊNCIA
RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES

Quadro 16- Manual de gestão da qualidade ambiental
Fonte: Schenini (2003)

Os

sete

itens apresentados

na

Norma

ISO

14.001

para

a

etapa de

implementação e operação são comentados a seguir:
A — Apresentação da empresa
Inclui-se nessa etapa a identificação da empresa, suas inscrições estadual e
municipal, seu endereço, a data de sua fundação, o número de colaboradores e o nome
dos sócios da empresa.
B — Objetivo, campo de aplicação e escopo
No objetivo é apresentada a estrutura do sistema de qualidade da empresa, o
que proporciona uma maior confiabilidade à administração da mesma.

85

O campo de aplicação deve demarcar a estrutura organizacional da empresa,
destacando as atividades mais influem no SGA.
O escopo deve abranger todas as funções, etapas e procedimentos para
execução e documentação de ações do SOA realizadas em suas atividades e campo
de atuação, estabelecendo requisitos

e servindo como um guia de conceitos,

procedimentos, regras, padrões e modelos.

C — Termos e definições
Os termos e definições visam facilitar a compreensão e utilização do manual.
D — Sistemas de informações
As ações ambientais empreendidas por meio de procedimentos e instruções,
segundo a norma, devem ser registradas como memória

e evidência de suas

operações, e interligadas ao sistema de informação corporativo.
E — Comunicação
A norma sugere que sejam estabelecidos e mantidos procedimentos para
comunicação interna ou externa à organização, sobre os principais aspectos ambientais

e o SGA da empresa.
F — Requisitos do sistema de qualidade do SGA
Os requisitos dos sistema de qualidade do SGA são:
a) Requisitos gerais: a empresa deve estabelecer, documentar, implementar e
manter um SOA, visando melhorar sua eficácia continuamente conforme a requer a
Norma ISO 14.001.
b) Fluxogramas dos processos: tern a finalidade de demonstrar onde serão
aplicadas as ações ambientais.
C) Requisitos de documentação do SGA:
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Generalidades: a documentação do SGA deve compreender declarações
documentadas sobre a política e os objetivos ambientais da empresa, manual de
gestão da qualidade ambiental, procedimentos, instruções de trabalho e registros que
evidenciem o cumprimento das exigências da Norma ISO 14.001.
Manual de gestão da qualidade ambiental: devem ser apresentadas as
diretrizes do SGA da empresa, estabelecendo as políticas e responsabilidades válidas
para todas as áreas envolvidas com a gestão do SGA.
Controle de documentos e dados: a empresa deve estabelecer e manter
procedimentos, visando assegurar a disponibilidade, a atualização e a substituição dos
documentos e dados técnicos relacionados ao SGA; a identificação dos responsáveis
pela criação, alteração e aprovação dos mesmos; e o registro das alterações
realizadas. Esta documentação deverá ser legivel, datada e facilmente identificável; e
deverá ser disponibilizada, tanto na forma física, como eletrônica.
Controle de registro da qualidade: os registros de qualidade devem ser
armazenados e mantidos em locais que propiciem um ambiente adequado, evitando-se,
assim, a deterioração ou a perda dos mesmos. 0 tempo em que devem ser mantidos
os registros da qualidade são estabelecidos e mantidos conforme a Norma ISO 14.001,
sob forma física ou eletrônica.
G — Requisitos da qualidade em SGA

Sao as etapas de planejamento e implementação do SGA propostas pela ISO
14.001 que devem ser cumpridas pela empresa. Assim, para desenvolver, implantar e
melhorar continuamente a qualidade na gestão do SGA, a empresa deve atender os
seguintes itens: a política ambiental, os aspectos e impactos ambientais, os requisitos
legais e outros requisitos, os objetivos e metas, os programas de gestão ambiental, a
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estrutura e responsabilidade, o treinamento, a conscientização e competência, a
comunicação, a documentação do SGA,

o controle de documentos, o controle

operacional e, a preparação e atendimento a emergências.
H — Ações de emergência
Para que os funcionários possam lidar de forma mais apropriada com situações
de emergência são adotados alguns procedimentos especiais.
I — Relação de procedimentos e instruções
Os procedimentos e as instruções de trabalho devem ser ordenados em uma
lista.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As preocupações ambientais aumentam a cada dia. 0 ser humano tern se
preocupado mais com sua qualidade de vida, e precisa buscar a sustentabilidade em
suas formas, mas o caminho a percorrer em busca desta sustentabilidade ainda 6
gradativo e difícil. A colaboração de toda a sociedade, governo e meio empresarial é
imprescindível neste processo.
Os objetivos propostos nesse trabalho foram alcançados e para o cumprimento
destes, buscou-se o auxilio da teoria, além da freqüência assidua no dia-a-dia da
empresa, proporcionando o aumento na qualidade do aprendizado do aluno e também
uma maior confiabilidade no estudo efetuado.
Atendendo aos objetivos propostos, primeiramente foram identificados

e

caracterizados os processos fabris da empresa estudada, junto aos seus processos
operacionais e suas respectivas atividades.
Os processos da empresa foram divididos em três: higienizaigio, produtivo e
administrativo. No processo de higienização ocorre a limpeza do ambiente de produção
e dos equipamentos, é uma etapa complementar ao processo produtivo que engloba
uma série de atividades da recepção do mel, passando pelo processamento, até à sua
expedição. Quanto ao processo administrativo, pode-se dizer que é bastante comum,
possui poucas etapas e caracteriza-se pela rotina.
Em seguida, para cumprir com o segundo objetivo, foram identi ficados e
caracterizados os aspectos e impactos ambientais relativos aos processos de
higienização, produtivo e administrativo.

Ressaltam-se como principais impactos

nesses processos: a emissão de gases tóxicos; a ma utilização dos recursos hídricos,
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na forma de não reaproveitamento da água gasta; e, alguns impactos sobre a saúde
humana, podendo estes ser ocasionados por acidentes na realização das atividades e
por aspectos ergonômicos.
Após esses diagnósticos iniciais, entende-se que existem alguns problemas,
embora estes não sejam graves, pelo contrário, os impactos causados podem ser
considerados infimos. Nesse sentido, para auxiliar no entendimento e compreensão
para minimização dos pequenos problemas existentes é que foram estudadas as
legislações e normas ambientais no nível federal, estadual, municipal e com relação
atividade.
0 terceiro objetivo que pretendia identificar e descrever os itens da Norma ISO
14.001 foi atendido dentro da fundamentação teórica, quando se estudou em
profundidade a Norma e os princípios por ela sugeridos quando da adoção de um
sistema de gestão ambiental. Entre eles estão

o comprometimento da atta

administração e a definição da política ambiental; o planejamento; a implementação,
que envolve a capacitação dos envolvidos e as ações; a medição e avaliação; e a
análise do sistema e a melhoria continua dos processos.
Para o cumprimento do quarto e último objetivo, foram elaborados dois
documentos: um programa e um manual de gestão da qualidade ambiental. Em cada
um dos documentos, foram apresentados os itens propostos pela Norma, que definem
uma seqüência dos passos para implementação do SGA.
Finalmente, mediante esta análise inicial, pode-se dizer que a viabilidade de
adequação da ISO 14.001 na empresa estudada deve ocorrer progressivamente, pois
exige a realização de investimentos em termos de melhoria do processo produtivo,
capacitação de pessoal e, principalmente, a conscientização e comprometimento de

90

todos os funcionários, independente do nível hierárquico em que se encontram na
empresa.
Recomenda-se, ainda,

futuros estudos

acompanhando

uma possível

implementação de um SGA na empresa estudada ou nos entrepostos de mel que
enquadram-se nos processo abordados nesse estudo.
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