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RESUMO 

O presente artigo fala sobre as vantagens da terceirização do setor ambiental para pequenas e 

médias empresas. A partir da definição do processo operacional da Recta Gestão Ambiental, do 

conhecimento do Sistema de Gestão Ambiental e da legislação ambiental, compararam-se os dados 

cedidos pela Recta Gestão Ambiental e do Terminal de Cargas de Sarzedo Ltda., confirmando na 

prática que uma intervenção planejada trás benefícios nos âmbitos sociais, econômicos e 

ambientais. O artigo salienta ainda que a sustentabilidade aliada ao cumprimento da legislação 

ambiental nas três esferas governamentais pode ser alcançada de forma satisfatória, utilizando 

experiência, conhecimento e uma gestão ambiental pro ativa.  

Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental, Gestão Ambiental Externalizada, Recta Gestão 

Ambiental e Terminal de Cargas de Sarzedo Ltda. 

 

The Benefits of the Environmental Management Externalizada for Small and 

Medium Companies 

 
ABSTRACT 

 
The present article speaks about the advantages of the outsourcing of the environmental sector for 

small and medium companies.  From the definition of the operational trial of the Straight 

Environmental Management, of the knowledge of the System of Environmental Management and of 

the environmental legislation, compared the facts given up by the Straight Environmental 

Management and of the Terminal of Shipments of Sarzedo Ltd., confirming in the practical one that 

an intervention planned backwards benefits in the environmental, economic, and social scopes.  The 

article highlights even if the allied sustainability to the fulfillment of the environmental legislation 

in the three governmental spheres, can be achieved of satisfactory form, utilizing experience, 

knowledge and an environmental management for assets. 

 

Keywords: System of Environmental Management, Environmental Management Externalizada, 

Straight Environmental Management and Terminal of Shipments of Sarzedo Ltd.   

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo Sistema de Gestão Ambiental é 

bastante abrangente, no entanto, de um modo 

geral, o termo é usado para designar ações 

ambientais em um determinado espaço 

geográfico. O presente trabalho tem como 

objeto de estudo uma empresa de Gestão 

Ambiental, responsável por gerenciar o meio 

ambiente de pequenas e médias empresas.  

Ainda em relação ao conceito, segundo o 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio a Micros 

e Pequenas empresas), o “Sistema de Gestão 

Ambiental consiste em um conjunto de 
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atividades planejadas, formalmente, que a 

empresa realiza para gerir ou administrar sua 

relação com o meio ambiente. É a forma pela 

qual a empresa se mobiliza, interna e 

externamente, para atingir e demonstrar um 

desempenho ambiental correto, controlando os 

impactos de suas atividades, produtos e serviços 

no meio ambiente”. 

Assim, pode-se perceber que um Sistema 

de Gestão Ambiental tem como principal 

objetivo a busca permanente de melhoria da 

qualidade dos serviços, produtos e ambiente de 

trabalho de qualquer organização, seja ela 

pública ou privada. No entanto, dentre todos os 

motivos que levam a essas organizações a 

buscar um Sistema de Gestão Ambiental eficaz, 

um se torna o principal, quando se pensa na 

responsabilidade criminal, ou seja, o 

cumprimento da legislação ambiental vigente, 

seja no âmbito municipal, estadual e/ou federal. 

 

 
Fig 1. Modelo de Sistema de Gestão Ambiental: Melhoria 

Contínua. Disponível em: www.sebrae-

sc.com.br/sebraetib/img/isofacil2.jpg 

 

O empresário sabe que o não 

cumprimento da legislação ambiental pode 

causar problemas, como recebimento de multas 

de valor elevado, ser responsabilizado 

criminalmente e o mais importante no seu ponto 

de vista, ter suas atividades suspensas ou 

embargadas. Por este lado, não é difícil concluir 

que nos dias de hoje o meio ambiente é uma 

atividade estratégica, embora ainda exista um 

número significativo de empresários que não 

percebeu o quanto poderão lucrar ao investir em 

um Sistema de Gestão Ambiental eficaz. Talvez 

porque não conseguem enxergar outras 

possibilidades, senão manter um setor ambiental 

dentro de suas empresas, o que gera gastos 

significativos e pouco resultado, o que na 

maioria das vezes está associado à inexperiência 

dos funcionários contratados.  

Não se está afirmando, no entanto, que 

um setor ambiental dentro da empresa não é 

eficaz, porém sabe-se que nem toda empresa, 

em especial as de pequeno e médio porte têm 

condições de manter um setor como esse. 

Assim, acabam deixando de cumprir a 

legislação, muitas vezes por desconhecimento 

e/ou falta de informação específica do 

funcionário que foi designado para solucionar 

os problemas ambientais. Certo é que o 

empresário precisa cuidar do seu negócio, 

gerenciar seus custos e lucros, o que torna seu 

tempo curto para cuidar de assuntos como os 

relacionados ao meio ambiente. Assim, a mão-

de-obra especializada capaz de gerenciar os seus 

problemas ambientais urgentes e determinar 

uma política de prevenção ativa após a solução 

desses problemas se torna essencial por tudo o 

que já foi dito até o momento. 

Segundo Sanches (2000), “As empresas 

industriais que procuram manterem-se 

competitivas ou mesmo sobreviver e se ajustar a 

um ambiente de negócios turbulento e 

imprevisível percebem cada vez mais que, 

diante das questões ambientais, são exigidas 

novas posturas, num processo de renovação 

contínua, seja na maneira de operar seus 

negócios, seja em suas organizações.” Nesse 

contexto é possível perceber as vantagens de um 

Sistema de Gestão Ambiental externalizado, no 

qual as empresas terceirizam uma atividade 

estratégica para uma equipe especializada, 

capaz de desenvolver novas formas de lidar com 

os problemas ambientais, mediante mecanismos 

de auto-regulação ou por meio de uma gestão 

ambiental proativa. 

O presente trabalho utiliza os dados da 

empresa Recta Gestão Ambiental e do Terminal 

de Cargas de Sarzedo Ltda., um de seus 

principais clientes, numa tentativa de explicitar 

quais os reais benefícios obtidos pelas pequenas 

e médias empresas ao terceirizarem seu setor 

ambiental. 

 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA 

DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Em décadas passadas sociedades, 

governos e as próprias empresas preocupavam-
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se somente com o sistema produtivo, sem uma 

atenção a consciência ecológica. Empresários 

argumentavam que custos adicionais resultantes 

de controles ambientais comprometeriam a 

competitividade, a oferta de empregos e 

lucratividade dos empreendimentos, dessa 

forma acabava por transferir a responsabilidade 

e os custos ambientais à sociedade. Com uma 

escala temporal acentuada, mudanças drásticas 

aconteceram, a importância da exploração 

racional dos recursos naturais e o 

desenvolvimento sustentável se tornaram 

ferramentas fundamentais do Sistema de Gestão 

Ambiental em uma empresa, de forma a garantir 

uma vantagem competitiva e uma qualidade de 

vida da população atual e de futuras gerações.  

Diante das perspectivas de pequenas e 

médias empresas estarem dentro dos padrões 

éticos, sociais, políticos e ambientais adequados 

e considerando a falta de condições de manter 

um setor de meio ambiente, uma solução ao 

gerenciamento ambiental se dá através dos 

serviços prestados por empresas especializadas 

em gestão. A externalização do setor gera 

benefícios nos citados padrões, tão almejados 

pelos empresários, de forma a obter-se uma 

conformidade legal perante aos órgãos 

ambientais e uma relação satisfatória perante a 

sociedade local.  

Com uma equipe qualificada e parceiros 

em potencial, empresas especializadas em 

gestão podem oferecer um diferencial ao setor 

ambiental, de modo a garantir uma eficiência 

econômica, uma política de redução nos custos 

de ações e estratégias voltadas ao meio 

ambiente, não comprometendo seus processos 

operacionais e desenvolvimento. 

A partir de uma prudência ecológica o 

empresariado transfere a real intenção do seu 

empreendimento, voltada à lucratividade sem 

uma degradação desnecessária, melhorando 

assim o contexto de sua imagem perante a 

sociedade e estruturando um marketing 

ecologicamente forte. A consciência e as 

responsabilidades ambientais são paradigmas de 

extremo enfoque no mundo atual, com a 

extinção de várias espécies na fauna-flora, 

catástrofes e danos ambientais, aumento de 

poluição, efluentes e resíduos gerados o 

gerenciamento passou a ser um fator estratégico 

de forma a solucionar e minimizar os 

incalculáveis riscos socioambientais. 

Assim, considerando um crescente 

aumento da preocupação com o meio ambiente 

nos dias atuais, uma gestão ambiental eficaz se 

torna extremamente importante para que a 

empresa se mantenha no mercado. Porém, 

devido a vários fatores, os quais foram citados 

anteriormente, pode-se perceber que uma gestão 

ambiental externalizada se justifica, quando os 

empresários de pequeno e médio porte 

percebem que podem obter uma relação 

custo/benefício favorável, investindo em meio 

ambiente, ficando livre dos problemas 

acarretados pelo não cumprimento da legislação 

ambiental e ainda com tempo para cuidarem 

exclusivamente de seus negócios. 

O principal objetivo deste trabalho é 

salientar as vantagens da gestão ambiental 

externalizada para empresas de pequeno e 

médio porte, tomando como exemplo prático a 

Recta Gestão Ambiental e um de seus principais 

clientes, o Terminal de Cargas de Sarzedo. 

Deste modo, têm-se como objetivos 

específicos:  

- Conhecer o modelo do Sistema de 

Gestão Ambiental;  

- Contextualizar o Sistema de Gestão 

Ambiental ao longo dos anos;  

- Citar as principais etapas do processo 

de regularização ambiental; 

- Definir o processo operacional da 

Recta Gestão Ambiental; 

- Analisar o exemplo do Terminal de 

Cargas de Sarzedo; 

- Incentivar as empresas a investirem na 

Gestão Ambiental Externalizada, cumprindo 

com as suas responsabilidades sócio-ambientais. 

 

 

3 VANTAGENS DO SISTEMA DE 

GESTÃO AMBIENTAL 

 

Para Kraemmer apud Callenbach (1993), 

seis são as razões pelas quais todo administrador 

ou empresário responsável deve implementar os 

princípios da administração com consciência 

ecológica em sua companhia: 

- Sobrevivência humana: sem empresas 

com consciência ecológica, não poderemos ter 

uma economia com consciência; sem uma 

economia com consciência ecológica, a 

sobrevivência humana estará ameaçada. 
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- Consenso público: sem empresas com 

consciência ecológica, não haverá consenso 

entre o povo e a comunidade de negócios; sem 

esse consenso, a economia de mercado estará 

politicamente ameaçada. 

- Oportunidades de mercado: sem 

administração com consciência ecológica, 

haverá perda de oportunidades em mercados em 

rápido crescimento. 

- Redução de riscos: sem administração 

com consciência ecológica, as empresas correm 

o risco de responsabilização por danos 

ambientais, que potencialmente envolvem 

imensas somas de dinheiro, e de 

responsabilização pessoal de diretores, 

executivos e outros integrantes de seus quadros. 

- Redução de custos: sem administração 

com consciência ecológica, serão perdidas 

numerosas oportunidades de reduzir custos. 

- Integridade pessoal: sem administração 

com consciência ecológica, tanto os 

administradores como os empregados terão a 

sensação de falta de integridade pessoal, sendo, 

assim, incapazes de identificar-se totalmente 

com seu trabalho. 

 

Em seu artigo “ A Gestão Ambiental 

como Vantagem Competitiva”, Kraemer cita 

ainda vantagens do Sistema de Gestão 

Ambiental: 

 - Melhoria na organização interna; 

- Melhoria da imagem; 

- Aumento da satisfação e confiança dos 

clientes; 

- Aumento da motivação e envolvimento 

no sistema, por parte dos colaboradores 

internos; 

- Confiança no sistema e reflexão sobre 

o mesmo; 

- Melhoria da posição competitiva, face 

aos concorrentes não certificados; 

- Redução de custos;  

- Acesso a determinados mercados e 

concursos, em face de um sistema com base em 

critérios internacionalmente aceitos; 

- Minimização do impacto ambiental das 

atividades. 

 

Ao se analisar tais vantagens 

cuidadosamente, pode-se perceber que toda e 

qualquer empresa tem a ganhar com a 

implantação de um Sistema de Gestão 

Ambiental eficaz, pois ele fornecerá subsídios 

para que a empresa se desenvolva sob os moldes 

do desenvolvimento sustentável, o que se fará 

notar principalmente na redução de custos, que 

é uma das vantagens mais admiradas pelos 

empresários. 

 

 

4 REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Quando as questões ambientais são 

contempladas desde a concepção do projeto, 

pode-se afirmar que serão menores os 

problemas futuros. Segundo do site da FEAM, 

em Minas Gerais, as atribuições do 

licenciamento ambiental e da Autorização 

Ambiental de Funcionamento (AAF) são 

exercidas pelo Conselho Estadual de Política 

Ambiental (Copam), por intermédio das 

Câmaras Especializadas, das Unidades 

Regionais Colegiadas (URCs), das 

Superintendências Regionais de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável (Suprams), da 

Feam e do Instituto Estadual de Florestas (IEF), 

de acordo com o Decreto 44.309/06.  

Para a regularização ambiental, 

considera-se a classificação dos 

empreendimentos nos termos da Deliberação 

Normativa Copam 74/04, conforme quadro a 

seguir:  

Classe 1 – pequeno porte e pequeno ou 

médio potencial poluidor. 

Classe 2 – médio porte e pequeno 

potencial poluidor. 

Classe 3 – pequeno porte e grande 

potencial poluidor ou médio porte e médio 

potencial poluidor. 

Classe 4 – grande porte e pequeno 

potencial poluidor 

Classe 5 – grande porte e médio 

potencial poluidor ou médio porte e grande 

potencial poluidor. 

Classe 6 – grande porte e grande 

potencial poluidor. 

Para os empreendimentos classes 1 e 2, 

considerados de impacto ambiental não 

significativo, é obrigatória a obtenção da 

Autorização Ambiental de Funcionamento 

(AAF). Para as demais classes (3 a 6), o 

caminho para a regularização ambiental é o 

processo de licenciamento, com o requerimento 
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das licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de 

Operação (LO).  

A Licença Prévia é requerida na fase 

preliminar de planejamento do empreendimento 

ou atividade. Nessa primeira fase do 

licenciamento, a FEAM avalia a localização e a 

concepção do empreendimento, atestando a sua 

viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos a serem atendidos nas 

próximas fases. 

A Licença de Instalação é a segunda fase 

do licenciamento ambiental, quando são 

analisados e aprovados os projetos executivos 

de controle de poluição e as medidas 

compensatórias, que compõem o documento 

denominado Plano de Controle Ambiental. 

A Licença de Operação autoriza a 

operação do empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento do que 

consta das licenças anteriores, com as medidas 

de controle ambiental e condicionantes 

determinadas para a operação. Assim, a 

concessão da LO vai depender do cumprimento 

daquilo que foi examinado e deferido nas fases 

de LP e LI. 

A regularização ambiental de um 

empreendimento não termina, entretanto, com a 

obtenção da Licença de Operação (LO) ou da 

AAF. O fato de ter obtido um ou outro desses 

diplomas legais significa que o empreendimento 

atendeu a uma exigência legal, mas a 

manutenção da regularidade ambiental 

pressupõe o cumprimento permanente de 

diversas exigências legais e normativas, 

explícitas ou implícitas na licença ambiental ou 

na AAF.  

O empreendedor deve se preocupar, não 

em cumprir as exigências dos órgãos que 

regularizam o empreendimento, mas sim em 

implementar medidas que contribuam com o 

desenvolvimento sustentável. Uma empresa que 

se preocupa com o desenvolvimento sustentável 

se preocupa com o seu futuro e estabelece 

mudanças capazes de atender o seu potencial 

produtivo, sem comprometer os recursos 

naturais que abastecerão as gerações futuras.  

Para que seja feito o planejamento do 

desenvolvimento sustentável é preciso que a 

empresa implemente uma gestão ambiental 

eficaz e estabeleça objetivos e metas que 

antecipem as exigências dos órgãos ambientais 

e solucionem os problemas ambientais. Para 

isso é preciso unir as necessidades do 

empreendedor, os interesses da comunidade no 

entorno do empreendimento e conhecimento 

especializado para uma análise técnica  

A Recta Gestão Ambiental uniu os 

pilares de sustentação da política de gestão 

ambiental eficaz e busca viabilizar ações que 

solucionem os problemas ambientais 

enfrentados pelos empreendimentos, num 

contexto de pró-atividade. Oferecendo soluções 

práticas e viáveis, capazes ainda de melhorar a 

imagem da empresa, através do marketing 

verde, mostrando-se uma empresa que cumpre 

com a sua responsabilidade sócio-ambiental. 

 

5 O PROCESSO OPERACIONAL DA 

RECTA GESTÃO AMBIENTAL 

 

O processo operacional da RECTA 

GESTÃO AMBIENTAL pode ser dividido em 

etapas, conforme se vê abaixo: 

ETAPA 1: CONHECER A EMPRESA 

(FISICAMENTE): Antes de iniciar as operações 

propriamente dita é preciso conhecer a empresa, 

para familiarizar com o processo produtivo da 

mesma, além de estabelecer um primeiro 

contato com seus funcionários. 

 

ETAPA 2: RASTREABILIDADE DA 

EMPRESA (DOCUMENTOS): Para facilitar a 

visão geral da empresa é necessário rastrear os 

seus documentos, compondo assim um histórico 

virtual da mesma, salientando os documentos 

mais importantes como as licenças ambientais e 

suas respectivas condicionantes. 

 

ETAPA 3: LEVANTAMENTO DE 

DADOS DA EMPRESA (ENTREVISTA): Ao 

montar o histórico da empresa, alguns 

questionamentos são inevitáveis, os quais são 

facilmente respondidos por aqueles que estão 

inseridos na realidade da empresa: seus 

funcionários. Para isso existem questionários, 

baseados em um Manual de Gestão Ambiental. 

Ao serem respondidos com o auxílio dos 

funcionários os documentos em questão 

apresentam um volume significativo de 

informações da empresa, necessárias ao controle 

operacional do meio ambiente da mesma. 

 

ETAPA 4: DETERMINAR AS 

OPERAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NA 
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EMPRESA (MONITORAMENTOS & 

MELHORIAS): Após conhecer a empresa e 

levantar os seus dados principais, é possível 

determinar o que a empresa precisa para se 

adequar à legislação e cumprir as 

condicionantes emitidas pelo órgão ambiental 

responsável pelas licenças ambientais. 

 

ETAPA 5: ORÇAMENTO DOS 

SERVIÇOS NECESSÁRIOS: Ao determinar os 

monitoramentos e melhorias necessárias à 

empresa, pode-se então orçar junto a empresas e 

profissionais, o valor para que esses sejam 

realizados, tentando sempre encontrar para o 

cliente um serviço de boa qualidade e preço 

acessível. 

 

ETAPA 6: APROVAÇÃO DOS 

ORÇAMENTOS PELA EMPRESA: Com os 

orçamentos realizados é necessária a aprovação 

da empresa para que os serviços sejam 

contratados. 

 

ETAPA 7: CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS: Após a aprovação orçamentária 

dos serviços, as empresas e profissionais 

responsáveis pelo mesmo são contratados. 

 

ETAPA 8: VISITA À EMPRESA 

(CHECK LIST): Mensalmente é realizado no 

mínimo uma visita à empresa, o que dependerá 

das suas necessidades, para que se possa 

verificar em campo o cumprimento dos 

monitoramentos e melhorias, bem como aprovar 

a eficiência dos serviços prestados. 

 

ETAPA 9: EMISSÃO DO 

RELATÓRIO: Toda visita gera um relatório, o 

qual conta detalhadamente o que foi visto em 

campo, salientando o cumprimento da 

legislação de acordo com os órgãos ambientais, 

além da necessidade de novos monitoramentos e 

melhorias que venha surgir. 

 

 

6 TERMINAL E CARGAS DE SARZEDO 

LTDA.: UM BOM EXEMPLO 

 

Dentro do processo de licenciamento 

ambiental, os empreendimentos possuem a 

responsabilidade dos monitoramentos, 

planejamentos e implementações das ações 

necessárias ao controle ambiental e 

cumprimento das condicionantes dos órgãos 

ambientais. Com base em dados de serviços 

prestados pela RECTA GESTÃO 

AMBIENTAL pode-se através de uma visão 

geral do Terminal de Cargas de Sarzedo, 

visualizar a importância dos mesmos para o 

bom funcionamento da empresa. 

 

O Terminal de Cargas de Sarzedo Ltda. 

é uma empresa que como o próprio nome sugere 

é responsável pelo depósito temporário de 

cargas, como minério, gusa e containers, na 

região metropolitana de Belo Horizonte. A 

empresa conta com 26 funcionários, distribuídos 

em funções como portaria, balança, 

administração e oficina.  

A empresa requereu o processo de 

Licenciamento Ambiental junto à FEAM no ano 

de 2006. Dentre as condicionantes do processo 

de L.P (Licença Prévia) e L.I (Licença de 

Instalação) foi apresentado um documento 

constando o cumprimento de todas as 

condicionantes, as quais eram: 

1. Apresentar programa de 

monitoramento de avifauna; 

2. Apresentar complementação do 

projeto de cortina arbórea; 

3. Medidas mitigadoras e 

compensatórias para impactos sobre fauna; 

4. Programa de monitoramento de ruído; 

5. Programa de monitoramento de 

qualidade de água; 

6. Laudo de instalação do tanque de 

armazenamento de óleo 

7. Outorga do IGAM relativo ao poço 

tubular; (válida até 05/09/2011) 

8. Programa de Educação Ambiental; 

não foi feito, pois aguardava a aprovação do 

termo de referência do COPAM. 

A empresa chegou a assinar um Termo 

de Ajustamento de Conduta com o IEF em 

19/10/2006, devido à intervenção em APP (Área 

de Preservação Permanente), o qual possuía 

diversas condicionantes em comum à L.P e L.I. 

Em 20/08/2007 a empresa foi denunciada pela 

associação de moradores da Quinta das 

Bandeiras, que exigiram algumas medidas 

como: cumprimento da Lei do Silêncio, limites 

desejáveis de decibéis, poeira minimizada e 

recomposição de fauna e flora.  
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A Licença de Operação foi solicitada e 

aprovada em 15/02/2008, com validade até 

15/02/2014. As respectivas condicionantes 

solicitadas na L.O. foram: 

01. Apresentar por um período de um 

ano, relatórios trimestrais sobre monitoramento 

sonoro. 

02. Apresentar por um período de um 

ano, relatórios semestrais sobre o 

monitoramento da qualidade de água do ribeirão 

Sarzedo. 

03. Apresentar, por um período de um 

ano, relatórios trimestrais sobre o 

monitoramento da qualidade do ar. 

04. Apresentar no prazo de 14 meses o 

relatório final do Programa de Monitoramento 

da avifauna. 

05. Os relatórios anuais sobre o 

programa de enriquecimento da mata ciliar do 

ribeirão Sarzedo, pelo período de 03 anos. 

06. Os relatórios a serem apresentados 

deverão ser acompanhados das respectivas 

ARTs de seus atores. 

07. A realização de transbordo e 

armazenamento de coque siderúrgico no 

terminal de cargas deverá ser precedida de 

consulta à FEAM/SUPRAM com vistas à 

regularização ambiental desta atividade 

específica. 

A Recta Gestão Ambiental foi contratada 

pelo Terminal de Cargas de Sarzedo no ano de 

2007, como forma de solucionar seus problemas 

ambientais imediatos. Assim, a RGA veio 

planejar as ações da empresa de modo que ela 

alcance a sustentabilidade, ou seja, estabelecer 

mudanças capazes de atender o potencial 

produtivo, porém sem comprometer os recursos 

naturais disponíveis. O Terminal de Cargas de 

Sarzedo é um exemplo de que uma intervenção 

feita com responsabilidade pode trazer 

benefícios tanto para a empresa, como para a 

comunidade e em especial para a natureza. 

Conforme explicitado anteriormente, 

pode-se verificar que são várias as exigências 

dos órgãos ambientais. A RGA primeiramente 

após conhecer a empresa fisicamente, se 

inteirou do seu processo produtivo e fez uma 

rastreabilidade dos seus documentos. 

Posteriormente, com a ajuda dos funcionários 

foi feito um levantamento dos principais dados, 

para que se pudesse então determinar as 

operações (monitoramentos e melhorias) a 

serem executados na empresa. Seguido do 

orçamento dos serviços necessários, priorizando 

sempre uma boa qualidade com um preço 

acessível. Além da contratação e 

acompanhamento dos serviços em campo, cada 

visita à empresa gera um relatório. 

A prioridade do Terminal é cumprir as 

condicionantes da L.O., como exemplo serão 

utilizados os dados do monitoramento de ruídos, 

realizado na referida empresa. Segundo a L.O. 

deverá ser apresentado ao órgão ambiental pelo 

período de um ano, relatórios trimestrais sobre 

monitoramento sonoro. 

 

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DO 

MONITORAMENTO DE RUÍDOS 

 

GRÁFICOS DE MONITORAMENTO DE 

RUÍDOS 

Meses: Março/Abril/Maio de 2008 

  

Durante o trimestre foram realizadas 

medições dos níveis de ruído na área de entorno 

do empreendimento, nos pontos demarcados no 

croqui do Terminal, de forma a verificar o nível 

do ruído ambiental médio nestes locais. As 

medições foram realizadas no período diurno, o 

mesmo foi escolhido de acordo com 

informações fornecidas pelos funcionários do 

empreendimento levando em conta o período de 

maior atividade do Terminal, sendo assim, suas 

atividades operavam normalmente. 

 

O Laudo Técnico avaliou se os níveis de 

ruído medidos estavam de acordo com os 

parâmetros estabelecidos na legislação estadual 

(Lei 10.100/1990) na área externa do 

empreendimento. Foi utilizado audiodosímetro, 

marca Simpson, modelo 897 e medidor de 

pressão sonora, também da marca Simpson, 

modelo 886, procedência norte-americana, 

resolução de 01 dB, faixa de 40 a 140 dB, 

circuitos de compensação A, B, C, resposta 

lenta “slow” erápida “fast”, aferido e 

devidamente calibrado.  
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PROJETO DE RECOSNTITUIÇÃO DA 

MATA CILIAR DO RIBEIRÃO SARZEDO 

 

Outro exemplo de cumprimento de 

condicionantes, o Projeto de Reconstituição da 

Mata Ciliar do Ribeirão Sarzedo foi uma 

exigência do TAC (Termo de Ajustamento de 

Conduta) emitido pelo IEF (Instituto Estadual 

de Florestas). A empresa fez questão de cumprir 

tal condicionante da melhor maneira, recorrendo 

a profissionais conceituados, o que possibilitou 

um resultado visivelmente satisfatório. 

 
 

7 CONCLUSÃO 

 

A preocupação com o meio ambiente 

está se tornando eminente nos dias atuais, ou 

seja, se trata de uma preocupação global, ainda 

que existam particularidades entre as diversas 

organizações e nações. É o que se pode perceber 

através das exigências do mercado em relação 

ao tratamento dispensado aos recursos naturais, 

ou ainda, cada vez mais consumidores 

interessados em “produtos limpos”. Assim, a 

legislação tem se tornado cada vez mais 

exigente o que obriga as empresas a serem cada 

vez mais responsáveis, no que se refere à 

variável ambiental em sua estratégia 

operacional. 

Embora para a maioria das empresas, os 

gastos com as adequações às exigências 

ambientais, significam um investimento 

significativo, os benefícios financeiros, ainda 

que em longo prazo, e as vantagens 

competitivas se mostram para aqueles que 

consideram o meio ambiente uma atividade 

estratégica. O uso de ferramentas de Gestão 

Ambiental, dentre elas cita-se os mecanismos de 

produção mais limpa, levando sempre em conta 

a melhoria contínua dos processos produtivos, 

trazem maior eficiência e competitividade à 

empresa. 

Salienta-se ainda, que a expressão de 

ordem dos ambientalistas é o tão comentado 

desenvolvimento sustentável, o qual só é 

possível se houver uma real interação dos 

recursos naturais, poder econômico e 

participação social. No momento que uma 
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empresa investe em Gestão Ambiental 

automaticamente ele está contribuindo com o 

desenvolvimento sustentável, ou seja, uma está 

sendo ambientalmente correta, socialmente justa 

e economicamente viável. 

No entanto, tem-se o problema que nem 

toda empresa tem recursos suficientes para 

manter um setor ambiental próprio, assim, não é 

difícil perceber as vantagens da gestão 

ambiental externalizada, que consegue unir 

conhecimento científico, eficiência e 

responsabilidade, solucionando assim os 

problemas ambientais urgentes da empresa e 

efetivando um programa pró-ativo, evitando 

assim, futuros problemas. 

Deste modo, resta afirmar que as 

empresas precisam urgentemente, administrar 

seus recursos sob a ótica ecológica, integrando o 

controle ambiental aos aspectos econômicos, o 

que se converterá em ganhos nos negócios e 

para a sociedade, o que está diretamente 

relacionado à imagem da empresa. 
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