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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Catástrofe:
Refere-se a um acontecimento 
deplorável e funesto, grande 
desgraça.

e-Tec BrasilAula 1 – Nome da aula 15

Aula 1 –  Introdução ao estudo 
da gestão ambiental 

Objetivos

Descrever o que é aquecimento global.

Distinguir mudança climática natural de mudança climática antrópica. 

Relacionar argumentos para explicar a relação entre emissão de ga-

ses, efeito estufa e aquecimento global.

1.1 O problema ambiental no século XX
Antes de começarmos a falar sobre os problemas ambientais no século XX, 

gostaria que você voltasse um pouco no tempo deste século e fi zesse comigo 

uma pequena retomada sobre:

a) quando começou e quando terminou o século XX; 

b) que invenções marcaram essa época; 

c) por que ele foi tão problemático com relação ao meio ambiente. 

Vamos lá! O século XX começou no ano de 1900 e terminou no ano 2000. Na 

virada desse século para o seguinte, muita gente acreditava ser o fi m do mundo. 

Houve muita expectativa sobre o que viria na virada do ano 2000 para 2001. Porém, 

nenhuma catástrofe aconteceu na passagem de ano e estamos até hoje vivendo e 

contando histórias, isso para quem era nascido no ano 2000, obviamente. No século 

XX, foram criados a lâmpada, o telefone, o automóvel, dentre tantas outras coisas. 

1. Faça uma lista de algumas invenções do século XX que você mais curtiu.

2. Elabore uma tabela de vantagens para a humanidade das invenções que 

você selecionou.

3. Elabore agora uma tabela com vantagens e desvantagens dessas inven-

ções para o meio ambiente. 
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Por outro lado, o século XX foi bastante problemático com relação ao meio 

ambiente, porque foi um período de grande avanço tecnológico, grande 

demanda por produtos industrializados, matérias-primas e recursos naturais 

como energia, água e solo. A busca exagerada de matérias-primas, a intensa 

utilização dos recursos naturais, a grande quantidade de resíduos e efl uentes 

gerados, a poluição causada pelas indústrias, associado à grande quantidade 

de lixo produzida pela humanidade, entre outros fatores como queimadas e 

desmatamentos, fez despertar a preocupação dos estudiosos e da sociedade 

com o planeta Terra e a qualidade de vida de seus habitantes. Que mundo 

estava sendo deixando para as gerações futuras?

Foi nesse contexto que surgiram os primeiros documentos, relatórios e livros 

falando da importância de preservação do meio ambiente, na década de 60. 

Depois, foram surgindo os grandes encontros mundiais, como a Rio 92, para 

discutir as questões ambientais. Foi na conferência de Estocolmo, na Suécia, 

em 1972, que o conceito de desenvolvimento sustentável entrou na pauta 

de discussão. Em 1987, o relatório de Bruntland disseminou mundialmente 

o conceito de desenvolvimento sustentável. Recentemente, houve a Rio mais 

20 para uma verifi cação do que foi acordado em 1992 e discussão de outros 

temas ambientais.  Na Aula 2, você saberá mais sobre esses encontros e rela-

tórios ambientais. Não se preocupe!

Para que você entenda melhor o problema ambiental do século XX, vamos 

pegar uma das grandes invenções do século passado: o carro.

Vamos começar pelo processo produtivo do carro: do que ele precisa para 

ser produzido, do que ele precisa para funcionar e o que ele lança no meio 

ambiente quando está funcionando? Refl etindo sobre essas questões, veremos 

quanta matéria-prima os automóveis retiram da natureza, quanto combustível 

tem de ser produzido para que eles possam trafegar e quantos gases tóxicos 

são lançados no meio ambiente...

Primeiro, para produzir um carro, a indústria automobilística utiliza aço, tintas 

(petróleo), pneus (borracha), metais, água, energia elétrica, etc. Essas matérias-

-primas são retiradas da natureza e transformadas pela indústria em produtos 

industrializados ou manufaturados. 

Em segundo lugar, para funcionar, o carro precisa de energia, que é fornecida 

pelos combustíveis (álcool, gasolina) e lança na atmosfera gases poluentes, 

como o dióxido de carbono (CO2). A emissão de gases é um dos prejuízos 

Demanda 
Quanto de determinado 

produto ou serviço que uma 
coletividade está necessitando 

e procurando, ou que, por 
previsões, se avalia que ela 
necessitará e procurará em 

certa data. A demanda se refere 
à elevada procura por produtos 

industrializados no século XX.

Efl uente
É resíduo fl uido, é o resíduo da 

produção que é lançado fora 
pela indústria, é aquilo que 

restou e não possui serventia 
para ela. Geralmente, os 

efl uentes possuem um elevado 
poder de poluição, dependendo 

da composição. Por exemplo, 
na indústria de abate animal, 

juntamente com a água de 
lavagem dos pisos da sala de 

matança pode sair sangue, 
pelos, e outros detritos.
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e-Tec BrasilAula 1 – Nome da aula 17

mais signifi cativos. Como vemos, os automóveis nos proporcionam inúmeras 

vantagens, mas seu uso intensivo causa inúmeros prejuízos ao meio ambiente.

Porém, os carros não estão sozinhos nessa emissão de gases. As fábricas são 

grandes responsáveis por uma elevada quantidade de gases de efeito estufa 

(GEE) emitidos para atmosfera, causando o chamado efeito estufa, grande 

colaborador do aquecimento global. Mais adiante, na seção 1.3 desta aula, 

você saberá o que signifi ca efeito estufa e, na seção 1.4, aquecimento global. 

Pesquise quais as principais matérias-primas (MP) utilizadas na produção de 

uma geladeira. Faça uma lista das MP e diga de qual recurso natural ela advém. 

Pesquise também qual gás era usado para refrigeração da geladeira na década 

de 80 e qual gás é usado atualmente? 

Você sabe me dizer em qual dos hemisférios (Norte ou Sul) é maior a emissão 

de gases e por quê?

Fazendo um comparativo entre os hemisférios, vimos que a distribuição das 

emissões de GEE originadas da produção e uso de energia é maior no Norte 

(onde se encontra a maioria dos países industrializados e desenvolvidos). No 

hemisfério sul, as maiores emissões de gases são originadas da pecuária, agri-

cultura, queimadas e desmatamento. 

E então, de onde vêm tantos gases? A emissão de gases de efeito estufa 

advém de uma série de atividades que são à base do funcionamento do mundo 

moderno, das quais podemos citar:

a) A queima de combustíveis fósseis no transporte, na indústria, na constru-

ção civil e no uso residencial, a utilização do carvão mineral e gás natu-

ral para geração de eletricidade em usinas termelétricas respondem pela 

maioria das emissões do setor energético, seguido do setor de transporte 

(individual, coletivo e de cargas), sendo a maioria do transporte do tipo 

rodoviário.

b) Atividades ligadas aos usos da terra e às suas mudanças, entre elas, o 

desmatamento, a agropecuária e as queimadas.

c) A produção de gás metano advinda do setor de energia, da agropecuária 

e de resíduos sólidos humanos.

Ges_Amb_livro.indb   17Ges_Amb_livro.indb   17 08/01/15   16:3808/01/15   16:38



F-gases
Gases com fl úor em sua 

composição, usados, 
principalmente, em 

equipamentos refrigeradores, 
como geladeiras e freezers 

e também em aparelhos de 
ar-condicionado. Os F-gases são 
produzidos artifi cialmente pelo 

ser humano.

Gestão Ambientale-Tec Brasil 18

Gás metano: o composto orgânico Metano tem a fórmula molecular CH4 e se 

apresenta como um gás incolor, inodoro e muito infl amável. O metano pode 

ser formado em pântanos através da fermentação anaeróbica. Entende-se 

por fermentação anaeróbica aquela que se dá pela ausência de oxigênio. Ela 

também ocorre em depósitos de lixo e nos esgotos pela atividade de bactérias 

que se multiplicam nesses ambientes. Por isso, nesses locais, o gás metano se 

faz presente. A extração do metano pode ser feita ainda a partir de derivados 

do petróleo como: gás natural, petróleo, xisto betuminoso e hulha. Mas esse 

gás ganha destaque quando é produzido de forma a colaborar com o meio 

ambiente. Os gases poluentes produzidos em aterros podem ser canalizados 

por tubulações e recolhidos para servir de combustíveis. O chamado biogás é 

uma mistura gasosa formada, principalmente, por metano usado como com-

bustível de veículos e de indústrias (nas caldeiras). Por outro lado, pesquisas 

recentes apontam que o gás metano é cerca de vinte vezes mais poluente que 

o dióxido de carbono (CO2) quando o assunto é efeito estufa. Nesse caso, se 

faz presente na atmosfera decorrente da ação humana. A agricultura produz 

metano através do cultivo de arroz irrigado por inundação, que representa, 

em âmbito global, uma das principais fontes antrópicas de metano (CH4). Do 

total de metano gerado por essa fonte, 90% é atribuído ao continente asiático. 

A pecuária contribui para as emissões de metano por duas vias: através do 

processo digestivo dos ruminantes (boi, cabra) e dejetos animais. A combustão 

da biomassa de resíduos de colheita e de culturas agrícolas na pré-colheita, 

como prática agrícola, leva à produção de metano, óxido nitroso (N2O), óxi-

dos de nitrogênio (NOx) e monóxido de carbono (CO), além do dióxido de 

carbono (CO2). Um exemplo dessa combustão de biomassa é a queima da 

cana-de-açúcar antes da colheita. 
Fonte: <http://www.cnpma.embrapa.br/projetos/index.php3?sec=agrog:::86>. Acesso em: 10 set. 2012.

d) A produção de óxido nitroso, advindo do manejo agrícola. 

e) Utilização de F-gases (hidrofl uorcarbonos) nos processos industriais. Es-

ses gases não existem originalmente na natureza, são produzidos pelo 

homem.

f) Processos industriais, como a produção de cimento e de produtos quími-

cos, que envolvem reações que liberam CO2, além de emitir outros gases 

que causam efeito estufa.
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Se fi zermos uma comparação entre a necessidade de energia do homem no 

passado e no presente, veremos que, antigamente, o homem se utilizava 

de fontes de energias encontradas na natureza, como a força dos ventos, 

a correnteza das águas, o fogo e o calor do sol. Usar o fl uxo natural dessas 

energias não causava muitos danos ao meio ambiente. Mas a população mun-

dial cresceu, a tecnologia confi rmou-se como essencial para a vida moderna, 

estando presente em todas as atividades humanas e constituindo-se num fator 

fundamental para a satisfação de quase todas as necessidades do ser humano. 

1. De onde vêm tantos gases? Faça uma lista das atividades que mais 

emitem GEE.

2. De acordo com o que você leu na aula, explique por que a emissão de 

gases de efeito estufa é maior no hemisfério Norte.

3. Você acha que as fontes de energia do passado conseguem atender a 

demanda de energia na atualidade? Pesquise alguns tipos de “energias 

limpas” utilizadas atualmente para suprir a necessidade de energia pela 

humanidade.

4. Com relação à produção de combustíveis, você sabia que, desde a déca-

da de 70, o Brasil produz um biocombustível bastante utilizado e que nós 

estamos, tecnologicamente, adiantados quando o assunto é biocombus-

tível?!!! Pesquise e descubra: 

a) Que combustível é este?

b) Qual programa instituiu esta produção no Brasil e em qual ano?

Em seguida, faça uma comparação entre esse biocombustível, a gasolina e o die-

sel, com relação aos tipos de poluentes lançados e suas respectivas quantidades. 

O crescimento econômico e o aumento do consumo vivenciados até os dias 

atuais fi zeram surgir a necessidade de produção de mais energia para abastecer 

as necessidades da humanidade na modernidade. E nessa busca por fontes 

produtoras, o homem inventou várias fontes de obtenção de energia, como as 

hidrelétricas, as termelétricas, que geram energia através da queima do carvão 

mineral; as usinas nucleares, que geram energia através da transformação 

da matéria em energia (fi ssão nuclear). São formas de obtenção de energia 

com altos custos econômicos e ambientais e, por isso, são bastante criticadas. 

Fissão nuclear
É um processo de obtenção 
de energia, em que ocorre 
a transformação da matéria 
em energia. O domínio dessa 
técnica sinalizou uma nova fase 
no aproveitamento energético, 
já que a perspectiva desta 
modalidade de obtenção de 
energia era de ser ilimitada e 
apresentar menores custos. Hoje 
sabe-se que é uma forma de 
conversão de energia de alto 
custo econômico e com forte 
impacto sobre o meio ambiente.
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Gestão Ambientale-Tec Brasil 20

Todas causam sérios impactos ao meio ambiente, porém as duas últimas com 

impactos mais perigosos e severos ao meio ambiente e à população, como 

os acidentes de Chernobyl, Ucrânia (1986) e Fukushima, Japão (2012). Após 

acidentes nucleares como esses, tanto a cidade quanto a população fi cam 

prejudicados devido à elevada carga de radiação presente no meio ambiente, 

impossibilitando a vida normal da cidade e de seus habitantes, que em contato 

com a radiação passam a desenvolver câncer e anomalias genéticas. Pense 

em como é triste você ter que abandonar sua cidade, sua casa, seu trabalho, 

escola, perder amigos, parentes e tudo que você tinha, não é? É por isso que 

essa forma de produção de energia é tão criticada.

Enquanto a demanda humana por energia tem crescido, os recursos naturais, 

fonte primária de suprimento dessas necessidades, são limitados. A dinâmica 

das atividades econômicas inclui a procura por satisfação das necessidades hu-

manas, de forma racional, frente às limitações naturais. Diante desse contexto 

de limitação dos recursos naturais em produzir energia, algumas pesquisas são 

realizadas para se descobrir formas alternativas e mais limpas de geração de 

energia, uma vez que a humanidade vivencia as consequências desastrosas da 

geração de energia nuclear e não quer esses efeitos danosos para si. É preciso 

otimizar a utilização da energia e ter efi ciência no uso da mesma para reduzir 

os danos causados ao meio ambiente.

Fazendo mais com menos

São Paulo – Além de ter uma das tarifas mais altas, o Brasil não tira o melhor 

da energia que consome. Num ranking que avaliou a efi ciência entre as 12 

maiores economias do mundo, o nosso país é o décimo colocado geral. Re-

alizado pelo Conselho Americano para uma Economia de Energia Efi ciente 

(ACEEE), o levantamento avaliou o uso de energia a partir de 25 indicadores, 

distribuídos em quatro áreas-chave: indústria, transporte, edifi cações e esforços 

nacionais em prol da efi ciência energética. Segundo o estudo, um país que 

usa menos energia para atingir um mesmo resultado, ou mesmo superá-lo, 

reduz custos e polui menos, criando uma economia mais competitiva. Ao todo, 

o Brasil atingiu 41 pontos de um total de 100 possíveis. No item indústria, o 

país fez 10 pontos, menos da metade da pontuação máxima no quesito, de 

14. Já no uso de energia pelo setor de edifi cações, foram 13 pontos de um 

total de 28. O melhor desempenho em termos de efi ciência energética veio 

da área de transporte – 13 pontos de um total de 15, empatando com os 

Estados Unidos na quinta colocação. E o pior desempenho do país veio do 

Ges_Amb_livro.indb   20Ges_Amb_livro.indb   20 08/01/15   16:3808/01/15   16:38



Consumismo

Gasto de energia
e matérias primas

Contaminação e 
mudança climática

e-Tec BrasilAula 1 – Nome da aula 21

quesito esforços nacionais, que analisa a existência e iniciativas de criação de 

políticas e legislações específi cas para fomentar o uso consciente da energia, 

como a criação de selos de efi ciência: com apenas 5 de um total de 25 pontos 

possíveis, o Brasil ocupa o último lugar.
Fonte: <http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/energia/noticias/os-5-paises-lideres-em-efi ciencia-energeti-
ca>. Acesso em: 25 set. 2012. Fissão nuclear

O problema ambiental no século XX esteve baseado na produção crescente de 

produtos industrializados associados à elevação do consumismo, à produção 

de energia e à grande emissão de gases poluentes, os quais provocam poluição 

do meio ambiente, acidentes ambientais, dentre outros. Existe uma fi gura que 

resume bastante o acontecido durante o século XX que resultou em grandes 

transformações climáticas. É a Figura 1.1, a seguir.

Figura 1.1: Figura ilustrativa das consequências do aumento do consumismo
Fonte: Ilustrado por Amanda Cabral. Adaptado de: <edsonmaiap.wordpress.com>. Acesso em: 31 out. 2012.

1.2  Mudanças climáticas 
naturais e antrópicas

As mudanças climáticas podem ser de duas formas: mudanças climáticas na-

turais e as mudanças climáticas antrópicas. Nesse último caso, provocada pela 

ação do homem, ou melhor, pelas ações do homem. No tópico anterior, você 

viu todas aquelas atividades que o homem realiza para produzir energia e uma 

grande variedade de produtos industrializados, como o automóvel, assim fi ca 

mais fácil falar de mudanças climáticas.

Mas, antes do homem fazer todas essas atividades impactantes, já ocorriam as 

mudanças climáticas que acontecem de forma natural e que foram decisivas 

para a constituição da vida na terra como hoje a conhecemos. É sobre isso 

que falaremos agora.
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As causas das mudanças climáticas naturais são tão complexas quanto as 

antrópicas são danosas. Elas passam pela história da Terra e dos momentos 

fundamentais de sua trajetória, cujos refl exos foram decisivos para a evolução 

do clima no planeta. As mudanças climáticas naturais ocorreram por diversos 

fatores, internos e externos ao planeta. Um fator externo bastante conhecido 

é a radiação solar que chega à Terra. O sol emite a energia necessária para 

praticamente toda a vida natural. Quando essa energia (radiação) solar atinge 

a Terra, ela é refl etida, espalhada e absorvida nas seguintes proporções: 30% 

da radiação é refl etida para o espaço, 19% é absorvida pela atmosfera e 51% 

da radiação solar restante é absorvida pela superfície do globo.

Essa radiação que chega naturalmente deveria sair normalmente. Mas não 

sai, devido à grande quantidade de gases na atmosfera, gases estes lançados 

pelas indústrias e pelos automóveis, impedindo a saída da radiação solar e, 

consequentemente, aquecendo a Terra, provocando o famoso efeito estufa. 

Mas você sabia que o efeito estufa é um efeito natural e benéfi co para a Terra? 

E sabe por quê? É o que veremos a seguir.

Efeito estufa é um fenômeno natural que tem a função de proteger o planeta 

do esfriamento demasiado que impediria a vida na Terra. Se não estivesse 

envolvido pelos gases que o mantém aquecido, nosso planeta estaria conge-

lado. Porém, a emissão de gases tem aumentado a espessura desta camada 

e isso vem causando um aquecimento demasiado, que ameaça o equilíbrio 

climático da Terra. O efeito estufa, causado pela poluição atmosférica, difi culta 

a saída de calor da Terra, aumentando a sua temperatura e as consequências 

do aquecimento global, que vão desde os buracos na camada de ozônio, 

chuvas ácidas, até o aumento do nível do mar, que coloca em risco regiões 

litorâneas no mundo inteiro.   

1. Você acha que a Terra está passando por essas mudanças climáticas de 

forma natural ou pela ação do homem? Relacione argumentos de acordo 

com a aula.

2. Diferencie mudança climática natural de antrópica. 

Ges_Amb_livro.indb   22Ges_Amb_livro.indb   22 08/01/15   16:3808/01/15   16:38



e-Tec BrasilAula 1 – Nome da aula 23

A vida na Terra, como a conhecemos hoje, não existiria se não houvesse 

efeito estufa. É esse fenômeno, possível graças à presença de gases na at-

mosfera, que faz com que a temperatura média na atmosfera seja de 150 

C. Sem a presença dos gases, a temperatura média do planeta seria de 

-180 C. Mas, registros científi cos vêm indicando que esse fenômeno tem se 

intensifi cado, com consequente elevação da temperatura na Terra. Atribui-se 

à intensifi cação do efeito estufa a responsabilidade pelas grandes alterações 

climáticas que o planeta está vivendo ou mesmo aquelas que podem vir 

a ocorrer. Mas, quem está intensifi cando o efeito estufa natural? O que 

estão fazendo para o efeito estufa se transformar nesse vilão das mudanças 

climáticas? Observe que as ações antrópicas interferem na forma natural das 

mudanças climáticas ocorrerem.

Existem outros componentes que interferem no clima. Vou citá-los apenas para 

você ter conhecimento, mas não vamos nos aprofundar nesses estudos, deixe-

mos isso para os grandes estudiosos do clima como cientistas, meteorologistas, 

etc. São eles: a formação da Terra e a separação dos continentes, a quantidade 

de aerossóis naturais, as erupções vulcânicas, fenômenos climáticos como 

furacões e ciclones, os fenômenos El Niño e El Niña, o crescimento das mon-

tanhas, que pode afetar os padrões de circulação atmosférica. Esses fatores 

por si são bastante complexos. Quando juntamos aos efeitos causados pelas 

atividades humanas, eles se intensifi cam e, por várias vezes, ouvimos dizer: 

“Isso é a fúria da natureza”. Então, eu pergunto: Por que será que a natureza 

está furiosa com os homens?!!!

Você é capaz de responder a esta questão (Por que será que a natureza está 

furiosa com os homens?) do paragrafo anterior? Utilize o texto da aula para 

selecionar seus argumentos.

As mudanças do clima, em certa medida, estão associadas às atividades huma-

nas, a exemplo da queima de combustíveis de origem fóssil, como o petróleo 

e o carvão, das queimadas, do desmatamento, dentre outras. Está cada vez 

mais claro que as mudanças do clima não se restringem a processos naturais. 

O homem exerce grande infl uência nessa mudança, com o uso que faz dos 

recursos naturais, seja como fonte de matéria-prima para indústria, seja pelo 

fato de esse tipo de atividade especifi camente modifi car a composição dos 

gases na atmosfera e sua quantidade, seja pelo simples fato de plantar para 

comer. Você sabia que a produção de energia para o consumo residencial, 

industrial e de transporte responde por 65% das emissões de gases de efeito 

estufa. É de se esperar que tanto gás assim lançado na atmosfera cause alguma 

mudança climática! 

Aerossóis
São partículas em suspensão na 
atmosfera, como por exemplo, 
poeira e pólen, em estado 
líquido ou sólido, também 
denominadas aerossóis, e que 
correspondem a outro fator 
determinante do clima. Um 
aerossol natural muito comum 
é o sal marinho, que chega à 
atmosfera a partir do atrito do 
vento com a superfície oceânica.

El Niño e El Niña
São fenômenos climáticos 
naturais. El Niño é o 
aquecimento anormal das 
águas do oceano Pacifi co 
Equatorial. A maior intensidade 
desse fenômeno se dá no inicio 
do verão no hemisfério Sul, 
em intervalos que variam de 2 
a 7 anos, e sua duração é de 
um ano a um ano e meio, em 
média. Já o El Niña é tido como 
o oposto do El Niño, por se 
caracterizar pelo resfriamento 
anômalo das águas superfi ciais 
do Pacifi co.
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Por que este inverno está tão quente?

É impossível dizer que o veranico que bateu recordes de calor no inverno de 

algumas cidades brasileiras foi provocado pelo aquecimento global. Os termô-

metros atingiram marcas inéditas em lugares como São Paulo, Brasília e Rio de 

Janeiro. São variações que sempre ocorreram. O sobe e desce dos recordes faz 

parte da variabilidade climática normal. Você só enxerga um sinal de mudança 

climática nas médias, e não nos eventos extremos. E há razões para acreditar 

que, em média, as temperaturas das grandes cidades do mundo, inclusive as 

brasileiras, estão aumentando.

É o que mostra um levantamento exaustivo feito pelo grupo de cientistas 

do projeto Berkeley Earth Surface, liderado pelo físico americano Richard 

Muller, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Richard, inicialmen-

te crítico das certezas gerais sobre o aquecimento global, decidiu, há 

dois anos, montar um grupo de pesquisas independentes para avaliar o 

comportamento das temperaturas ao redor do mundo. Conseguiu vários 

financiadores, entre os quais está a Fundação Charles Koch. A fundação, 

criada por Charles Koch, dono de indústrias de petróleo, apoia pesquisas 

e campanhas para descreditar as evidências das mudanças climáticas 

provocadas pelo homem.

Ao longo de dois anos, Richard coletou dados de 39 mil estações de me-

dições meteorológicas. Para garantir transparência total no processo, bem 

como a análise por qualquer pessoa do mundo, todos os dados e os códigos 

de computador usados nos estudos estão disponíveis on-line, para quem 

quiser baixar e analisar por si próprio. Ao longo da pesquisa, Richard reviu 

sua posição inicial e passou a concordar com a voz corrente dos cientistas 

sobre as mudanças climáticas. Hoje, usa seus dados para mostrar como a 

Terra está esquentando rapidamente por efeito dos gases poluentes emitidos 

pela atividade humana.

Os dados da pesquisa já resultaram em informação prática de temperatura que 

pode ser consultada on-line para qualquer lugar do mundo. A média brasileira 

subiu 1,5 grau Celsius de 1985 para cá.
Fonte: <http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2012/09/13/por-que-este-inverno-esta-tao-quente-2/>. Acesso 
em: 25 set. 2012.
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1.3 Aquecimento global
Diante de todas essas mudanças climáticas naturais e antrópicas que aconte-

ceram ao longo do século XX e que continuam a acontecer, era de se esperar 

que os efeitos evoluíssem para um nível global, atingindo toda a população 

e alterando os ecossistemas do globo terrestre. Um desses efeitos é o aqueci-

mento global, que tem sido bastante estudado, uma vez que ele pode provocar 

sérios impactos ambientais por todo o globo.

Bem, mas vamos lá entender o que é esse aquecimento global, como ele aconte-

ce e quais os seus impactos. Primeiramente, por defi nição, aquecimento global é:

Impactos ambientais
Segundo o Artigo 1º da 
Resolução n.º 001/86 do 
Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), Impacto 
Ambiental é “qualquer 
alteração das propriedades 
físicas, químicas, biológicas do 
meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das 
atividades humanas” que 
afetem, direta ou indiretamente, 
a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população, as 
atividades sociais e econômicas, 
as biotas, as condições estéticas 
e sanitárias do ambiente natural 
e a qualidade dos recursos 
ambientais.

Figura 1.2: Figura ilustrativa da emissão de gases e formação do efeito estufa 
Fonte: Ilustrado por Amanda Cabral. Adaptado de: Oliveira, Fidelis e Henriques (2009).

Um fenômeno climático de grande proporção, envolvendo todo o planeta 

Terra. Caracteriza-se pelo aumento da temperatura média global, afetando 

todos os ecossistemas presentes no planeta pela elevação da temperatura de 

mares, oceanos e superfície terrestre. Existe uma grande discussão em relação 

às causas desse aumento na temperatura. Mas, ao que tudo indica, estão as-

sociadas, em grande parte, às atividades humanas e a suas emissões de gases. 

Agora, para entendermos como ele acontece, você deve lembrar do que leu na 

seção 1.1, ou seja, que o efeito estufa é grande colaborador do aquecimento 

global e que a grande emissão de gases se acumula na atmosfera, tudo bem? 

Agora, observe a Figura 1.2, que é uma foto esquemática do efeito estufa e, 

a partir dela, imagine a radiação solar sem poder sair, impedida pela camada 

de gases do efeito estufa. 
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Observe na Figura 1.2 que os gases emitidos pelas indústrias, automóveis, 

aviões e queimadas emitem gases de efeito estufa que vão se acumulando 

na atmosfera. Agora, imagine a radiação solar ultrapassando a atmosfera, 

mas não conseguindo retornar ao espaço, ficando retida na camada de 

gases acumulados na atmosfera terrestre. Dessa forma, a radiação solar 

não sai e vai elevar a temperatura da Terra, deixando o planeta mais 

quente, como se ele estivesse dentro de uma estufa, como pode ser 

observado na Figura 1.3, a seguir. 

Estufa
É uma galeria envidraçada 
para resguardo de plantas, 
ou recinto fechado em que 

se estabelece calor artifi cial, 
ou aparelho aquecido 

artifi cialmente e, em geral, 
munido de regulador de 
temperatura, usado nos 
laboratórios de química. 
Assemelha-se ao forno 

do fogão.

Figura 1.3: Foto ilustrando o planeta Terra dentro de uma estufa
Fonte: Ilustrado por Amanda Cabral. Adaptado de: <http://www.brasilescola.com/geografi a/efeito-estufa.htm>.  
Acesso em: 31 out. 2012.

A grande emissão de gases causada pela ação do homem causa o efeito estufa, 

que é o grande causador do aquecimento global. Agora, vamos falar das 

consequências desse aquecimento global para a vida terrestre.

Podemos começar citando o aquecimento da superfície ocorrido no século 

XX, que foi de 0,60C, com desvio para mais ou para menos de 0,20 C. Esse 

foi o maior nível de aquecimento registrado, em relação à media nos últimos 

mil anos. O aumento da temperatura média global, entre 1906 e 2005, foi de 

0,740 C, classifi cando a década de 90 como a mais quente do milênio. Nesse 

mesmo período, houve também um aumento de 12 cm a 22 cm no nível do 

mar. A espessura da camada de gelo no Ártico diminuiu 40% nas últimas 

décadas e está diminuindo 2,7% por década. 
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Observações por satélite, feitas a partir da década de 60, indicam uma 

diminuição da cobertura de neve, em média, em 10%. Com relação aos 

ecossistemas terrestres e biodiversidade, no hemisfério Norte, as plantas 

tiveram seu período de crescimento aumentados entre 1 e 4 dias por dé-

cada nos últimos 40 anos. As plantas estão fl orescendo mais cedo, as 

aves chegam antes e o acasalamento começa antes do previsto. Os insetos 

também aparecem mais cedo. Aumentou a frequência, a permanência e a 

intensidade do fenômeno El Niño nas últimas décadas, se comparado com 

os últimos cem anos.

Na produção agrícola, a produtividade deve diminuir nas regiões próximas à 

linha do Equador e nas regiões tropicais, devido ao aumento da frequência de 

secas e inundações. Sem falarmos na saúde de milhões de pessoas, podendo 

ocorrer aumento de mortes, doenças e ferimentos por causa das ondas de 

calor, inundações, tempestades, incêndios e secas; aumento da subnutrição in-

fantil, aumento das consequências negativas da diarreia, mudança e ampliação 

dos locais de ocorrência de vetores de doenças infecciosas, como bactérias e 

vírus, com o aumento dos casos. A dengue é um exemplo. Sempre que chove 

e volta a fazer calor, ocorre um aumento na quantidade de casos. E por aí vai 

a lista de impactos causados pelo aquecimento global...

A busca para entender até que ponto a ação humana vem colaborando 

para o aquecimento global compreende algo mais do que o registro de 

emissão de gases de efeito estufa. São necessários estudos climáticos e 

projeções para o futuro. Os cientistas, por sua vez, vão além e voltam 

ao passado para tentar compreender como era a atmosfera em tempos 

remotos e, aí sim, comparar e medir com maior clareza, o nível de infl uência 

humana nas mudanças climáticas. Pensar num mundo menos vulnerável ao 

aquecimento global requer, necessariamente, uma mudança nos hábitos 

de produção e consumo. Consequentemente, torna-se imprescindível a 

adoção de novas práticas de geração, transmissão e uso de energia, seja 

pelo uso de equipamentos mais efi cientes ou ainda pela opção de fontes 

renováveis de energia. Evidências científi cas e a ocorrência de fenômenos 

climáticos extremos em maior frequência fundamentam as conclusões dos 

pesquisadores de que as atividades humanas têm relação direta com o 

aquecimento global recente. Ainda assim, mais estudos são necessários 

para um maior entendimento das infl uências das atividades humanas no 

processo do aquecimento global.
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Recifes de corais brasileiros sofrem com oceano mais quente

Os recifes de corais brasileiros podem não ser tão extensos quanto os da 

Austrália, ou tão diversos quanto os do Caribe, mas ainda assim são muito 

importantes. Eles geram bens e serviços essenciais para a população do litoral, 

além de gerar recursos e empregos pelo turismo.

Os corais estiveram no centro dos debates nesta semana, durante o VII Con-

gresso Brasileiro de Unidades de Conservação (CBUC), realizado em Natal/RN 

em setembro de 2012, que, nesta edição, teve como tema principal a proteção 

do oceano. Durante o congresso, a pesquisadora Beatrice Padovani, da Uni-

versidade Federal de Pernambuco, apresentou um estudo sobre o atual estado 

dos recifes brasileiros. Segundo ela, a situação é mais complicada para os 

recifes que estão mais próximos da costa, que enfrentam impacto mais grave 

da poluição e podem ter sofrido um grande declínio em relação ao passado. 

A pesquisa identifi cou que a cobertura atual dos recifes de corais na costa 

brasileira é de 5%. Durante os oito anos de monitoramento, não foram identi-

fi cadas grandes variações nessa porcentagem. O problema é que, ao comparar 

esses dados com o único estudo anterior, verifi camos uma queda de 80% na 

cobertura dos recifes de corais da costa brasileira. 

Beatrice explicou ao Blog do Planeta que esse cálculo deve ser relativizado – o 

estudo anterior é uma estimativa, da década de 1960 – e apesar desse grande 

declínio nas décadas passadas, os números recentes trazem algumas boas 

notícias: os recifes em Abrolhos, por exemplo, estão saudáveis. Mas isso não 

signifi ca que os recifes estão a salvo. No momento, uma das grandes preocu-

pações na questão dos corais brasileiros é o fenômeno do branqueamento. 

Quando a temperatura do oceano sobe, os recifes começam a perder a cor e 

fi cam fragilizados. “Depois do branqueamento, muitas vezes, vem a morte”, 

diz Beatrice. Os corais do Norte e Nordeste enfrentaram uma forte onda de 

calor em 2010, causados pelo El Niño, e devem passar por nova onda de calor 

agora em 2012. Um cenário de fortes mudanças climáticas, como previsto por 

alguns cientistas, pode comprometer seriamente os corais brasileiros. O estudo 

do Projeto de Monitoramento dos Recifes de Corais Brasileiros será publicado 

ainda em 2012.
Fonte: <http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2012/09/25/recifes-de-corais-brasileiros-sofrem-com-oceano-mais-
-quente/>. Acesso em: 25 set. 2012.
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Resumo

Resumidamente, a problemática ambiental do século XX foi em função da 

grande emissão de gases, resultante da intensa atividade antrópica, causando 

sérios problemas ambientais como o efeito estufa, aquecimento global, ex-

tinção de espécies, a destruição dos recursos naturais, o buraco na camada 

de ozônio, as mudanças climáticas e todos os impactos causados em função 

destes efeitos. No século XXI, observa-se uma maior preocupação com a ques-

tão ambiental, mudando paradigmas da sociedade e das empresas. Mas ainda 

longe de ser o ideal na preservação ambiental. 

Atividades de Aprendizagem

1. Faça uma pesquisa, listando os tipos de energias limpas produzidas atual-

mente para suprir a necessidade de conforto do homem moderno.

2. Faça uma breve pesquisa sobre o acidente nuclear de Chernobyl (acon-

tecido na Ucrânia, em 1986) e o acidente nuclear de Fukushima (Japão, 

2012). Depois, faça uma comparação entre os impactos do primeiro e do 

segundo acidente e observe se há alguma semelhança, tantos anos após 

o primeiro acidente nuclear.

3. Você sabe dizer qual problema a extinção dos corais pode causar para o 

homem? Faça uma breve pesquisa e elabore sua resposta.
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Aula 2 –  Desenvolvimento agrícola 
sustentável 

Objetivos

Comparar a evolução da questão ambiental do século XX para o 

século XXI.

Listar algumas práticas de produção agrícola adequadas à produção 

sustentável.

Listar algumas práticas para a conservação dos recursos naturais.

2.1 Desenvolvimento Sustentável
Para iniciar nossa aula, gostaria que você se imaginasse no tempo onde as 

viagens eram feitas em diligências. Naquele tempo, as viagens eram longas, 

cansativas e desconfortáveis. Não existia serviço de bordo e era preciso andar 

muito para se chegar a um povoado onde tivesse um bar ou hotel. Para 

passar o tédio da viagem, os passageiros resolveram tomar uma garrafa 

de vinho, sentados na frente da hospedagem. Agora, você imagina o que 

fi zeram com a garrafa de vinho vazia? Jogaram para o meio da rua. E o cocô 

dos cavalos que puxavam a diligência, onde foi depositado? Ao longo do 

caminho, nas ruas das cidades por onde passaram. Andaram mais um pouco 

até chegar às margens de um rio onde tomaram aquele banho demorado 

e depois almoçaram fartamente. Abasteceram a diligência de mantimentos 

e seguiram viagem. Observem aqui o desperdício de água no banho e o 

desperdício de comida no restaurante.

Algumas horas depois, a roda da diligência quebrou. O próprio cocheiro con-

sertou a roda, pois a tecnologia era simples e de domínio dos usuários, de 

acordo com fi gura 1 a seguir.
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Figura 2.1: Carruagens ou diligências
Fonte: Hans Braxmeier/Pixabay (CC0 1.0).

Agora, eu gostaria que você avançasse no tempo e imaginasse o seguinte 

fi lme: a viagem do homem à lua. Os astronautas viajaram na cápsula de uma 

espaçonave, com espaço interno reduzido como o da diligência, sem serviço 

de bordo (assim como os tripulantes da diligência), porém os astronautas não 

podiam descer para esticar as pernas, tomar banho em rio, dormir numa cama, 

almoçar num restaurante, nem repor os mantimentos. Todo o suprimento 

necessário era levado da Terra e eles tinham de comer uma quantidade certa 

por dia, sem desperdício de água e alimentos. Os recursos eram limitados para 

os astronautas. Os resíduos gerados pelas refeições deveriam ser mínimos 

ou nenhum. E os resíduos gerados pelas excretas humanas (urina e fezes), 

onde foram armazenados? Não podiam ser jogados pela janela! Imaginaram 

a cena? Pois muito bem, é a partir desse ponto que iniciaremos a construção 

do conceito de desenvolvimento sustentável.

Figura 2.2: Imagem do homem pisando na lua.
Fonte: National Aeronautics and Space Administration – NASA.
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2.1.1  Desenvolvimento do conceito de 
Desenvolvimento Sustentável

Fazendo um comparativo entre o tempo das viagens em diligências e o tem-

po das viagens espaciais, vimos que, no tempo das diligências, os recursos 

eram abundantes, a tecnologia era simples e o consumo de energia era 

pequeno. Na espaçonave, o contrário. O espaço era mínimo, os astronautas 

trabalhavam, comiam, faziam suas necessidades fi siológicas e dormiam no 

mesmo local, a tecnologia era a mais sofi sticada da época. A energia dos 

cavalos foi substituída por sofi sticados equipamentos para colocar e manter 

a espaçonave entre a Terra e a lua.

A comparação entre a vida nessas duas épocas ilustra as mudanças ocorridas 

nas últimas décadas nas nossas vidas. Compare agora a vida no tempo de 

seu avô ou avó e como você vive hoje. Perceba que diminuiu o espaço com o 

aumento da população e formação das regiões metropolitanas, diminuíram as 

reservas de recursos não renováveis (carvão, petróleo), aumentou o consumo 

de energia e de lixo per capita e está cada vez mais difícil encontrar local 

adequado para armazenar os resíduos gerados. Diante desses acontecimentos, 

a humanidade começou a questionar a forma como estava acontecendo esse 

desenvolvimento econômico, pois os recursos renováveis estão se esgotando, 

o preço da energia só aumenta, o lixo é gerado em maiores quantidades e viaja 

para cada vez mais longe.

Ao longo das décadas, o conceito de desenvolvimento sustentável foi tomando 

corpo até se constituir na forma como se encontra hoje. Para se chegar a ele, 

um longo caminho foi trilhado. É o que veremos a seguir.

Na década de 60, a preocupação com os recursos naturais das futuras gerações 

teve grande relevância, com a publicação do livro Primavera Silenciosa, de 

Raquel Carson (1962), considerado um marco na historia da gestão ambiental. 

Esse livro trata das interconexões entre meio ambiente, economia e questões 

relativas ao bem estar social. Nessa década, já havia a preocupação com os 

impactos ambientais das atividades antrópicas. No fi nalzinho da década de 60, 

um grupo de cientistas preocupados com os efeitos de um crescimento econô-

mico baseado em recursos naturais não renováveis, conhecido como Clube de 

Roma, utilizou modelos matemáticos para alertar o mundo sobre os impactos 

desse modelo de desenvolvimento econômico. O relatório dessa pesquisa resul-

tou na publicação do livro Limites do Crescimento (Limits of growth), em 1972. 

Esse livro trazia as investigações de cinco tendências mundiais: aceleração 

da industrialização, rápido crescimento populacional, desnutrição, exaustão 
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de recursos não renováveis e deterioração do meio ambiente. Além disso, 

deixou claro que o grande crescimento das atividades humanas resultaria em 

um caminho autodestrutivo tão logo se alcançasse o limite da capacidade de 

sustentação do planeta.

Na década de 70, houve a Conferência sobre Meio Ambiente Humano, em 

Estocolmo 1972. Foi nessa década que as nações começaram a estruturar seus 

órgãos ambientais, estabelecer suas legislações visando o controle ambiental 

e década em que a poluição ambiental passou a ser crime em diversos países. 

Lembra da nossa conversa na aula anterior, sobre a grande necessidade de 

energia para produzir bens e serviços? Pois muito bem, na década de 70, houve 

um grande aumento do preço do petróleo, causando uma crise energética e 

fazendo com que surgisse a discussão sobre a racionalização do uso de energia 

e a busca por combustíveis mais puros originados de fontes renováveis. A 

conferência de Estocolmo teve como motivação inicial a preocupação com 

o meio ambiente por parte dos países desenvolvidos. Os países em desen-

volvimento estiveram representados no evento e marcaram sua participação 

pela tentativa de tentar mudar a ênfase da conferência para outras questões 

sobre desenvolvimento. Para esses países, a redução da pobreza era mais im-

portante do que melhoria ou preservação do meio ambiente, um desejo dos 

países desenvolvidos, mas com o qual eles não poderiam arcar. Pronto, estava 

feita a confusão!!! O confl ito de interesses durante a conferência resultou 

no reconhecimento geral de que havia forte interação entre meio ambiente, 

desenvolvimento e distribuição de renda.

Após a conferência de 1972, foram realizados vários acordos e convenções 

internacionais envolvendo o meio ambiente do planeta. Os problemas am-

bientais, entretanto, continuaram a crescer como consequência dos padrões 

de desenvolvimento adotados.

Antes de entrar na década de 80, você precisa lembrar de fatos muito impor-

tantes. Hora de fazer uma atividade!!!

De acordo com o que você leu até agora, responda às questões abaixo:

a) Que livro foi considerado um marco na história da gestão ambiental, na 

década de 60? E sobre o que ele falava?

b) Que livro foi resultado de pesquisas feitas pelo Clube de Roma, em 1972? 

Sobre o que ele tratava?
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No inicio dos anos 80, os progressos alcançados desde Estocolmo não acon-

teceram, como se diz: “Não saíram do papel!”; levando as Nações Unidas a 

criar uma Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 

1982. O trabalho dessa comissão resultou no conhecido Relatório de Brun-

dtland de 1987, que expressou o mais conhecido e disseminado conceito de 

desenvolvimento sustentável.

“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que permite satisfazer as 

necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de satisfazer suas próprias necessidades”

Esse conceito compreende dois conceitos-chave, o conceito de necessidades, em 

especial as necessidades dos pobres do planeta e a ideia de limites impostos pelos 

estados da tecnologia e organização social sobre a capacidade do meio ambiente 

de satisfazer às necessidades presentes e futuras. O conceito das Nações Unidas 

procura equilibrar os dois lados do problema. Para alcançar desenvolvimento 

sustentável, os países ricos deveriam priorizar políticas como reciclagem, uso efi -

ciente de energia, conservação, recuperação de áreas degradadas, enquanto países 

pobres deveriam perseguir maior equidade, justiça, respeito às leis, redistribuição e 

criação de riquezas. Também incorpora o problema da distribuição de renda, não 

apenas recuperando a noção de justiça entre indivíduos da mesma geração, mas 

também a ideia de igualdade entre gerações. Nesse sentido, a conservação am-

biental transformou-se em uma questão de distribuição do bem estar no tempo.

Você agora deve estar pensando: “É parece mesmo que a década de 80 foi muito 

importante para o meio ambiente”. E foi. Em parte, devido ao surgimento do 

conceito de desenvolvimento sustentável elaborado pelo Relatório de Brundtland. 

Esse conceito é composto por três importantes dimensões: a econômica, a social e a 

ambiental, consideradas o tripé da sustentabilidade, conforme mostra a Figura 2.1.

Podemos dizer que o desenvolvimento industrial ao longo dos anos trouxe im-

pactos positivos, mas também diversos impactos negativos à sociedade. Hoje, o 

planeta sente as consequências desses impactos, dentre os quais podemos citar: 

a rápida deterioração do ambiente natural, a destruição da camada de ozônio, 

as alterações climáticas, o efeito estufa, chuva ácida, destruição das fl orestas, 

morte dos lagos, destruição das regiões de montanha, o lixo em excesso, os 

desperdícios de toda ordem, a pobreza, a miséria e a fome são apenas alguns 

dos itens que precisam ser considerados na agenda de prioridades do planeta. 

Esse é o lado negativo do desenvolvimento industrial que precisa ser igualado. 

Você sabe quem foi Brundtland? 
Brundtland foi a coordenadora 
do Relatório das Nações Unidas 
(Relatório de Brundtland), 
publicado em 1987, sob o título 
de Nosso Futuro Comum, que 
permitiu disseminar pelo mundo 
o conceito de desenvolvimento 
sustentável. É considerado 
um marco no processo de 
debate sobre a interligação 
entre as questões ambientais 
e o desenvolvimento, pois 
ele faz um alerta para a 
necessidade das nações unirem-
se na busca de alternativas 
para os rumos vigentes do 
desenvolvimento, a fi m de 
evitar a degradação em nível 
planetário. O relatório afi rma 
também que o desenvolvimento 
econômico que não melhora a 
qualidade de vida das pessoas 
e das sociedades não pode ser 
considerado desenvolvimento.
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Utilizando o conceito de desenvolvimento sustentável, o Relatório de Brun-

dtland tentou considerar os dois lados da questão relativa ao desenvolvimento 

econômico. Podemos dizer que a estratégia de desenvolvimento sustentável 

visa promover a harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a 

natureza. Essa harmonia pode ser representada pela Figura 2.3, a seguir:

Figura 2.3:  Desenvolvimento Sustentável – equilíbrio entre o econômico, social 
e o ambiental.

Fonte: Ilustrado por Amanda Cabral. Adaptado de: Nascimento (2008).

O conceito apresentado pelo Relatório de Brundtland em 1987 ganhou força na 

Conferencia Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Rio 92), realizada 

em 1992, no Rio de Janeiro. A partir daí, a sociedade em geral e as empresas 

passaram a compreender a necessidade de implementar uma nova visão de 

desenvolvimento econômico, de uma forma que pudesse garantir a produção 

de bens e serviços e ao mesmo tempo atender às necessidades básicas do ser 

humano e preservar o meio ambiente. Como documentos resultantes da Rio 

92, temos a Carta da Terra (Declaração do Rio) e a Agenda 21.

Antes de entrar na década de 90, vamos consolidar alguns pontos importantes 

na atividade a seguir!

Sobre o relatório organizado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, responda:

a) Qual o nome do relatório responsável pela disseminação do conceito de 

Desenvolvimento sustentável pelo mundo?

b) Esse relatório foi publicado em 1987 com qual título?

c) Sobre o que ele alertava?

d) Você acha que o mundo fez o que recomendava o relatório? Na sua opi-

nião, o que ainda falta?
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Na década de 90, as pessoas passaram a se dar conta da importância de manter 

o equilíbrio ambiental e de entender que o efeito nocivo de um resíduo ultrapas-

sa os limites da área em que foi gerado ou disposto. Iniciou-se uma tendência 

em otimizar todo o processo produtivo, buscando reduzir o impacto ambiental. 

Surgiu também o conceito de prevenção, com o uso de tecnologias mais limpas 

pela indústria, menos poluentes ou perigosas. Entraram em vigor em 1992, 

as normas britânicas que serviram de base para elaboração de um sistema de 

normas ambientais em nível mundial, a ISO 14000, que se integrou perfeita-

mente com as normas da série ISO 9000, normas da gestão da qualidade. A 

junção dessas normas foi o coroamento de uma longa caminhada em busca da 

conservação do meio ambiente e do desenvolvimento em bases sustentáveis. 

Vale lembrar aqui que, ainda na década de 90, a questão ambiental deixou de 

ser um tema problema para as empresas para ser uma questão de diferenciação 

na qualidade e competitividade empresarial. A partir de então, toda empresa 

queria ser ambientalmente correta. Para fi nalizar o século XX e iniciar o século 

XXI, a questão ambiental ultrapassou os limites das ações isoladas e localizadas, 

para se constituir em uma inquietação de toda a humanidade.

Por fi m, chegamos ao século XXI e suas questões ambientais. Como conferên-

cias mundiais acontecidas neste século, temos:

• A Rio +10, acontecida em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, para 

avaliar os resultados nos dez anos seguintes à conferência Rio 92.

• A Rio +20, realizada no Rio de Janeiro, em 2012, para avaliar os resulta-

dos dez anos após a Rio +10 e vinte anos após a Rio 92.

Nesse cenário ambiental do século XXI, a questão ambiental é vista agora não 

mais como uma forma de responder às questões legais, mas como fator de 

competitividade, conquista de mercado e manutenção, em médio e longo 

prazo, da produção. As empresas tendem a incorporar a gestão ambiental em 

suas práticas, não apenas de forma reativa, mas proativa. O efeito da produção 

é avaliado desde a seleção da matéria prima até o descarte dos resíduos pelo 

consumidor, passando pelo melhor aproveitamento dos insumos e resíduos 

lançados no meio ambiente. Dessa forma, a gestão ambiental reduz desper-

dícios de recursos, diminui os custos, derrubando o confl ito entre economia 

e ambiente. As empresas começam a ter lucros e credibilidade no mercado 

tratando melhor o meio ambiente. Veja quanta diferença existe em relação 

ao século passado. Mas ainda precisamos evoluir até que todos tenham uma 

consciência ambiental.

ISO 14000
É uma série de normas 
desenvolvidas pela 
Internacional Organization for 
Standardization (ISO) e que 
estabelecem diretrizes sobre 
a área de gestão ambiental 
dentro de empresas. 
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a) Faça uma tabela, listando as conferências mundiais que aconteceram no 

século XX, local e data em que ocorreram, conforme modelo a seguir.

Conferência Local Ano

b) Faça uma comparação sobre como as empresas pensavam antes da ges-

tão ambiental ser considerada um fator de competitividade e como elas 

pensam e atuam no mercado hoje, sabendo que ser ambientalmente 

correta é mais lucrativo?

2.2  Principais causas básicas da falta de 
sustentabilidade no meio rural

Esse pensamento de gestão ambiental integrada na gestão empresarial, 

de responsabilidade ambiental por parte das empresas, precisa ultrapassar 

as barreiras urbanas e chegar ate o meio rural, agrário. É no campo em 

que se encontram as empresas que utilizam os recursos naturais como 

solo e água para produção de alimentos e onde a preocupação e o cuida-

do com esses recursos deve ser maior, levando-os em consideração, como 

também a proximidade da produção. Por exemplo, se um produtor de 

soja usar um defensivo agrícola que é proibido no Brasil, esse defensivo 

irá contaminar o solo, a água, animais, trabalhadores e deixar resíduos 

na própria soja.

Relacionar a gestão ambiental com desenvolvimento agrícola sustentado 

será umas das prioridades do próximo milênio. As pressões da sociedade de 

cidadãos consumidores que vêm aumentando nos últimos anos tende a se 

intensifi car nos próximos. De acordo com a Organização da Nações Unidas 

(ONU), a defi nição de agricultura e desenvolvimento rural sustentável saiu 

de uma reunião da Food and Agriculture Organization (FAO), em 1991. O 

documento defi nia Desenvolvimento agrícola sustentado como:
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O manejo e a conservação da base de recursos naturais, e a orientação da 

mudança tecnológica e institucional, de maneira a assegurar a obtenção e a 

satisfação contínua das necessidades humanas para as gerações presentes e 

futuras. Tal desenvolvimento sustentável (na agricultura, na exploração fl ores-

tal, na pesca) resulta da conservação do solo, da água e dos recursos genéticos 

animais e vegetais, além de não degradar o ambiente, ser tecnicamente apro-

priado, economicamente viável e socialmente aceito.

Viu como esse conceito é complexo e abrangente? Da mesma forma que a ges-

tão ambiental precisa ser neste século. Esse enunciado é complexo por envolver 

mudanças de paradigmas, até então pouco respeitados na produção agrícola 

de modo geral. Com a intensifi cação da produção agrícola após a segunda 

guerra, os recursos naturais passaram a ser utilizados de forma indiscriminada, 

havendo pouca preocupação com sua conservação para as gerações futuras. 

Essas preocupações só começaram a surgir na Conferência de Estocolmo, na 

Suécia, lembra? Você viu no tópico anterior! Foi a partir dessa conferência que 

o mundo atentou para essas preocupações. E foi nos encontros que se chegou 

às principais causas básicas da falta de sustentabilidade no meio rural:

a) Degradação do solo: a falta das práticas de conservação do solo, princi-

palmente em países em desenvolvimento, por falta de recursos e assis-

tência técnica, educação básica e tradição conservacionista.

b) Disponibilidade limitada de água: a disponibilidade de agua, tanto su-

perfi cial quanto de subsolo, representará um dos maiores problemas do 

próximo milênio. Sem falar na qualidade da água disponível que muitas 

vezes encontra-se contaminada por esgotos domésticos e industriais, de-

jetos de animais, defensivos agrícolas, etc.

c) Esgotamento de outros recursos naturais: destruição de biomas, des-

matamentos não planejados, desertifi cação, poluição de mananciais, 

destruição e ameaça à biodiversidade.

d) Pobreza rural: falta de sustentabilidade econômica da população rural de 

países pobres, incapacidade de produção em escala, falta de educação 

básica, conhecimentos técnicos e capital para produzir em escala.

e) Crescimento intenso da população: forte pressão de demanda por produtos 

proteicos (carne, leite, ovos), alimentos funcionais com maior valor agregado.

Bioma
A palavra bioma (de bios=vida 
e oma=grupo ou massa) 
constitui uma unidade 
biológica ou espaço geográfi co 
caracterizado de acordo com 
o macroclima, a fi tofi sionomia 
(aspecto da vegetação de 
um lugar), o solo e a altitude 
específi cos. Ex: A caatinga e o 
cerrado.

Mananciais
São todas as fontes de água, 
superfi ciais ou subterrâneas, 
que podem ser usadas para 
o abastecimento público. Isso 
inclui, por exemplo, rios, lagos, 
represas e lençóis freáticos

Produção em escala
É o termo que designa a 
produção em larga escala 
(grande quantidade) de 
produtos, padronizados através 
de linhas de montagem.
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f) Diminuição da força de trabalho agrícola: com a incapacidade de sus-

tentação das famílias com a renda gerada pela agricultura, pelo trabalho 

braçal sem implementos e máquinas para facilitar, associado ao descon-

forto gerado pela atividade praticada sob o sol, verifi ca-se uma transfe-

rência de populações rurais para as cidades.

As bases para a elaboração de projetos sustentáveis incluem práticas que 

passem por uma avaliação prévia verifi cando se haverá eventuais impactos 

ambientais e como eles irão interferir no meio ambiente. Dessa forma, teremos 

menos impactos ambientais no meio rural. Para minimizar esses problemas, 

deverão ser sugeridas práticas que utilizem, efi cientemente, tecnologias ade-

quadas, considerando-se as relações custo/benefício privadas e sociais. Essas 

práticas ambientalmente corretas serão vistas no tópico seguinte.

2.3  Práticas de produção agrícola 
adequadas à produção sustentável

Dentre as práticas de produção agrícolas consideradas adequadas à produção 

sustentável, temos:

a) Conservação do solo: Fazendo uso das práticas de cultivo mínimo, plan-

tio direto, bacias de infi ltração de água no solo, conservação das estradas 

rurais, planejamento da localização de bueiros e desaguadouros em es-

tradas rurais, refl orestamento de áreas desnudas.

b) Conservação da biodiversidade: manter áreas fl orestais nativas, conservar 

e plantar espécies vegetais nativas (pois elas são mais adaptadas ao clima 

e ao solo da região), manutenção das áreas de preservação permanentes, 

proibição da caça predatória (como acontece com a lagosta e o caran-

guejo) e instituição de uma estação de caça e pesca onde for possível, 

proibição e fi scalização rigorosa do corte de matas nativas.

c) Utilização de práticas agronômicas saudáveis: manejo integrado de pra-

gas, rotação de culturas (por exemplo, plantar feijão num ano e no outro 

milho), dosagem correta e localizada dos defensivos agrícolas (pesticidas, 

inseticidas, larvicidas, etc), de acordo com a recomendação do agrônomo 

(como se fosse uma receita médica); usar defensivos menos agressivos 

ao homem e ao meio ambiente, restituição de matéria orgânica ao solo 

(restos de cultura, palhas, folhas, galhos triturados, etc) e o resgate de 

práticas de incorporação de compostos orgânicos.
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d) Reciclagem de matérias-primas rurais: sistema de coleta seletiva de reci-

pientes de defensivos agrícolas e sua reutilização para outros fi ns como 

moirões, conduítes, postes, etc.

e) Educação ambiental nas escolas primárias rurais e urbanas.

De acordo com as práticas sustentáveis para o meio rural, elabore uma tabela 

com as principais alternativas disponíveis para redução da falta de sustentabi-

lidade no meio rural, conforme sugestão que segue:

Práticas sustentáveis

1. Conservação do solo

Plantio direto

Cultivo mínimo

Refl orestamento de áreas desnudas

Conservação das estradas rurais

2. 

3. 

Resumo

A atividade econômica, o meio ambiente e o bem-estar da sociedade 

formam o tripé básico no qual se apoia a ideia de desenvolvimento susten-

tável. Dessa forma, hoje, o desenvolvimento econômico está fortemente 

ligado ao desenvolvimento social e ambiental. As empresas não querem 

associar sua marca a um problema ambiental e os consumidores, por sua 

vez, exigem essa responsabilidade ambiental e social das empresas das 

quais compram produtos.
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Atividade de Aprendizagem

Procure saber se na biblioteca de sua cidade possui algum livro que foi citado 

no texto. Caso não exista, faça um levantamento dos problemas ambientais, 

de seu município, noticiado pela imprensa (tv, jornais, revistas, rádio, blogs, 

etc.) nos últimos 12 meses.
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Aula 3 –  Aspectos e impactos 
ambientais da agroindústria 

Objetivos

Listar e exemplifi car aspectos e impactos ambientais da produção 

agroindustrial.

Listar alguns resíduos da produção agroindustrial que veremos 

nesta aula.

3.1 O que é aspecto e impacto ambiental?
O Brasil destaca-se no cenário mundial como uma grande potência na pro-

dução de alimentos. Somos grandes produtores de carne bovina, suína e de 

aves, grande produtor de soja, milho, laranja, castanha, frutas tropicais, entre 

outros. Na maioria destas produções ocorre a geração de produtos que são 

exportados in natura, como o é caso das frutas, mas o restante é benefi ciado 

no Brasil, fi cando aqui os resíduos da produção e do benefi ciamento. Ao longo 

da cadeia produtiva, vão ocorrendo alguns aspectos e impactos ambientais, 

seja o desmatamento para implantação do pasto para criação de bovinos, 

seja para construção de frigorífi cos, seja para construção de aviários, seja o 

lançamento de sangue proveniente do abate em rios, seja o descarte de penas 

de aves num lixão, seja o lançamento de vasilhames de defensivos agrícolas 

nas matas ciliares etc.

Por defi nição aspecto ambiental é...

Aspecto ambiental refere-se a um elemento de uma atividade, serviço ou 

produto de uma organização que pode ter um impacto benéfi co ou adverso 

no ambiente. Por exemplo, pode envolver uma descarga de efl uente, uma 

emissão gasosa, o consumo ou reutilização de uma matéria-prima ou ruído.

Para começar a identifi cação dos aspectos ambientais, uma boa alternativa é 

o desenvolvimento de fl uxogramas. O desenvolvimento de fl uxogramas para 

os processos e atividades setoriais da produção pode servir de base para a 
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identifi cação de seus aspectos ambientais, em que estes fornecem as infor-

mações sobre as saídas de poluentes de cada atividade ou processo. A análise 

das saídas e de suas fontes geradoras constitui a identifi cação dos aspectos 

ambientais da produção, e a quantifi cação das entradas e saídas é de máxima 

importância na priorização dos aspectos e seus respectivos impactos. A ela-

boração destes fl uxogramas pode ser observada na Figura 3.1, fl uxograma de 

entradas e saídas, a seguir.

ENTRADA PROCESSO SAÍDA

RECURSOS

← PROCESSO →

PRODUTO

ENERGIA EMISSÕES PARA ATMOSFERA

AR EFLUENTES LÍQUIDOS

ÁGUA RESÍDUOS

MATÉRIA-PRIMA

OUTROS PRODUTOS

Figura 3.1: Representação de fl uxograma de entradas e saídas.
Fonte: Henkels (2002).

1. Para iniciar a identifi cação dos aspectos ambientais, qual a melhor forma 

de acordo com o texto?

2. Observe o fl uxograma do processamento da castanha e tente identifi car 

os aspectos ambientais. Para facilitar, comece imaginando a utilização 

dos recursos naturais.

a) Em quais etapas são utilizados os recursos naturais (água e energia)?

b) Qual a matéria-prima que entra no processo e qual é o produto que sai?

c) Quais são os recursos que entram e quais são os aspectos que saem 

ao fi nal do processamento? Por exemplo, entra água e sai efl uentes 

líquidos, entra energia e sai emissão de gases para atmosfera?

Quando fazemos a identifi cação de aspectos ambientais por fl uxogramas, 

podemos fazer ainda, para detalhar e obter maior precisão dos aspectos, fazer 

o fl uxograma das atividades ou tarefas.

Observe o fl uxograma do processamento da castanha de caju.

Ges_Amb_livro.indb   44Ges_Amb_livro.indb   44 08/01/15   16:3808/01/15   16:38



Castanha de Caju

Extração LCC

Película

Classificação

Embalagem

Limpeza

Secagem

Classificação

Armazenagem

Pesagem

Cozimento

Resfriamento/Secagem

Corte - cascas

Secagem

Despeliculagem

Seleção

Fritura

Salga

Embalagem

Amêndoa Frita Amêndoa Crua

e-Tec BrasilAula 3 – Aspectos e impactos ambientais da agroindústria 45

Figura 3.2: Fluxograma do processamento da castanha.
Fonte: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br>. Acesso em: 23 abr. 2013.

Observe quantas etapas possui o processamento da castanha. Imagine ago-

ra fazer um fl uxograma para cada etapa. Vão fi car bastante detalhadas as 

entradas e saídas. Concorda? Se fôssemos fazer uma análise dos aspectos 

e impactos ambientais, faríamos detalhadamente desta forma, quanto mais 

detalhada a avaliação, mais precisa é a apuração dos aspectos e impactos 

ambientais. Mas o objetivo de nossa aula é saber o que signifi ca aspecto e 

impacto ambiental e não fazer um relatório de impacto ambiental.

1. Utilize o fl uxograma do processamento da castanha de caju e responda:

a) Quais seriam as entradas com relação aos recursos utilizados na pro-

dução, ou seja, quais recursos ambientais entram no processamento 

da castanha?

b) Qual é a matéria-prima que entra no processamento?

c) Na saída, que produto é gerado?

d) Que aspectos ambientais são produzidos?
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Com relação a impacto ambiental, já vimos o conceito na Aula 1, mas vamos 

retomá-lo novamente. Segundo Resolução do Conselho Nacional Meio Am-

biente (CONAMA), nº 001/86, art. 1º, a defi nição de impacto ambiental é:

Trata-se de qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

ambiente natural, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; as biotas; as condições 

estéticas e sanitárias, do ambiente natural; e a qualidade dos recursos ambientais.

Os impactos ambientais são o que poderíamos chamar de a “ponta do 

iceberg”, é quando um problema ambiental torna-se visível, perceptível para 

sociedade. Por exemplo, quando milhares de peixes aparecem mortos num 

rio! Neste momento, muitos perguntam: O que aconteceu para estes peixes 

morrerem? Após as investigações ambientais, análise da água do rio, concluiu-

-se que foi, por exemplo, grande quantidade de agrotóxicos lançados no rio.

 Os impactos ambientais são bastante destrutivos aos ecossistemas e à imagem 

das empresas. Nenhuma empresa que ver seu nome associado a um desastre 

ambiental. Ela pode sofrer sérias consequências econômicas, sociais e ambientais. 

Com relação às consequências ambientais, ela pode ter queda na venda de suas 

ações na bolsa de valores, ter problemas para conseguir empréstimo, difi culdade 

para vender seus produtos, em virtude dos consumidores se negarem a comprar 

tal produto em protesto aos impactos ambientais causados pela empresa etc.

Os impactos ambientais, em sua maioria, são causados pelos resíduos que são 

descartados de forma incorreta no meio ambiente. Mas o que são resíduos?

Figura 3.3: Resíduos sólidos e líquidos lançados inadequadamente.
Fonte: (a) Praia poluída com resíduos sólidos: Nils Ally/Wikimedia (CC BY 3.0); (b) Água poluída com resíduo líquido: 
Terence O'Brien/Freeimages.
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3.2 O que são resíduos?
Por defi nição, resíduo é tudo aquilo não aproveitado nas atividades humanas, 

proveniente das indústrias, hospitais, comércios e residências. Como resíduos, 

encontramos o lixo produzido de diversas formas, e todo aquele material que 

não pode ser jogado ao lixo, por ser altamente tóxico (como o resíduo das 

usinas nucleares) ou prejudicial ao meio ambiente. Resíduos sólidos e líquidos 

podem ser de dois tipos, de acordo com sua composição química: resíduos 

orgânicos, provenientes de matéria viva (por exemplo, restos de alimento, 

restos de plantas, fezes de humanos e animais, soro de leite, bagaço de 

cana-de-açúcar etc.) e resíduos inorgânicos, de origem não viva e derivados 

especialmente de materiais como o plástico, o vidro, metais etc. Veja a matéria 

sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Política Nacional de Resíduos Sólidos quer acabar com os lixões até 2014

Lei sancionada em 2010 responsabiliza empresas e cidadãos comuns pelo gerenciamento 

de seu lixo e reciclagem se o mesmo for passível

Uma revolução em termos ambientais, o projeto de lei nº 12.305, que insti-

tuiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), foi sancionado em 2010, 

durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de mais de 

duas décadas tramitando no Congresso Nacional e, desde então, vem mudan-

do toda a logística do lixo no Brasil. O gerenciamento de resíduos, incluindo 

aí os perigosos, a responsabilidade dos geradores e do poder público e os 

instrumentos econômicos aplicáveis ganharam regras e metas que devem ser 

cumpridas por toda a sociedade.

“A Política Nacional de Resíduos Sólidos demorou mais de duas décadas para 

ser aprovada, porque fi cou tramitando no Congresso. Agora, do ponto de vista 

mundial, temos algo bastante moderno. A lei deixa o Brasil em patamar de 

igualdade com países da Europa desenvolvidos”, comenta Silvano Costa, dire-

tor do Departamento de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem um conjunto de instrumentos que 

a distingue como política pública. Com a sanção da lei, que distingue resíduo 

de rejeito, o Brasil passou a ter um marco regulatório nesta área. Resíduo é o 

lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado e rejeito é o que não é passível 

de aproveitamento. A lei trata de todo tipo de resíduo: doméstico, industrial, 

construção civil, eletroeletrônico, da área de saúde etc.

Fonte: <http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2011/12/politica-nacional-de-residuos-solidos-quer-acabar-
-com-os-lixoes-ate-2014.html>. Acesso em: 1 nov. 2012.
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Figura 3.4: Lixo eletrônico
Fonte: Ilustrado por Amanda Cabral

Os resíduos gerados podem causar um impacto ambiental se não forem des-

cartados corretamente como manda a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). Mas o objetivo desta aula é identifi car alguns dos principais resíduos 

da produção agroindustrial brasileira, que veremos a seguir.

1. De acordo com a matéria exibida no Globo Ecologia (saiba mais), diferen-

cie resíduo de rejeito.

2. O que são resíduos?

3.3 Resíduos da produção agroindustrial
Agora que você já sabe o que são resíduos, vamos identifi car alguns dos prin-

cipais resíduos da produção agroindustrial brasileira.

Primeiramente, vamos apresentar a cadeia produtiva e posteriormente às 

atividades de benefi ciamento de cada produto, na qual se encontram muitos 

dos resíduos gerados.

Iniciaremos com a cadeia produtiva da carne bovina, conforme Figura 3.5 a seguir.

Você já parou para pensar nos resíduos sólidos gerados pela tecnologia? Os 

celulares, computadores, televisores, aparelhos de som, geladeiras, fogões, ar- 

condicionado e outros que são trocados quando a tecnologia foi ultrapassada?
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Figura 3.5: Cadeia produtiva da carne bovina.
Fonte: Ilustrado por Amanda Cabral. Adaptado de: <http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=4538>. 
Acesso em: 6 dez. 2013.

A cadeia produtiva da carne bovina inicia-se com a etapa de insumos. Nesta 

fase, há a compra de tudo que o produtor irá precisar, em termos de mate-

rial, para criar os animais e produzir carne. Podemos citar na fase de insumos 

a compra de máquinas e equipamentos, sementes, adubos, ração, sêmen 

de animais para inseminação artifi cial, animais reprodutores como os touros 

etc. Na etapa seguinte, pecuária, temos a fase de criação dos animais até 

estarem prontos para o abate e irem para o frigorífi co. Na etapa do frigori-

fi co, ocorre o abate animal, desossa e processamento da carne, nesta etapa, 

ocorre a geração de muitos resíduos, como sangue, ossos, couro, chifres e 

gorduras, muitos são aproveitados por outras indústrias. Mas se não forem 

descartados corretamente, representam um sério problema ambiental e de 

saúde pública, uma vez que os despejos contêm organismos patogênicos. 

Posteriormente, a carne é encaminhada para o mercado externo ou interno 

e comercializada para o consumidor.

Na Figura 3.5, você deve ter observado que após a fase da pecuária vem o 

frigorífi co, onde os animais são abatidos e onde ocorre o processamento da 

carne. Já o matadouro, é local onde o animal é abatido e obtêm-se as carcaças 

dos animais que serão posteriormente transformadas em cortes comerciais nos 

frigorífi cos. Muitos frigorífi cos possuem estrutura de abatedouro e frigorífi co 

para processamento da carne.
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Figura 3.6: Etapas do abate bovino.
Fonte: Ilustrado por Amanda Cabral. Adaptado de: <http://www.cetesb.sp.gov.br/tecnologia/producao_limpa/documentos/abate.pdf>.  
Acesso em: 6 dez. 2013.

Observe, na Figura 3.6 a seguir, o fl uxograma da etapa de abate ocorrido 

num frigorífi co.
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1. De acordo com a Figura 3.5, desenhe a cadeia produtiva da carne bovina 

e diga em qual fase está inserida a etapa de abate?

2. Cite as etapas de um abate bovino, se possível enumerando-as.

3. Cite alguns aspectos ambientais que você observou no fl uxograma de 

abate, na Figura 3.6.

4. Quais foram os resíduos gerados no abate, cite pelo menos 5.

5. Pesquise o que pode ser feito com os seguintes resíduos:

a) Sangue

b) Ossos

c) Couro

d) Gorduras

e) Vísceras não comestíveis

Após observar o fl uxograma do abate, observe os aspectos ambientais e os 

resíduos gerados nesta etapa.

Um dos principais aspectos ambientais observados no abate bovino é o con-

sumo de água e energia que são utilizados, de acordo com o Quadro 3.1 que 

segue, principalmente para:

Quadro 3.1: Aspectos ambientais e uso dos recursos

Aspectos ambientais Uso dos recursos

Os principais usos de 
água do setor de abates, 
matadouros (animais em 
geral)

Consumo e lavagem dos animais.
Lavagem dos caminhões.
Lavagem de carcaças, vísceras e intestinos.
Movimentação de subprodutos e resíduos.
Limpeza e esterilização de facas e equipamentos.
Limpeza de pisos, paredes, equipamentos e bancadas.
Geração de vapor.
Resfriamento de compressores.

Os principais consumos 
de água do setor de 
frigorífi cos são para:

Limpeza de pisos, paredes, equipamentos e bancadas.
Limpeza e esterilização de facas e equipamentos.
Operações de industrialização da carne, como eventuais descongelamento e lavagem 
da carne, cozimento, pasteurização, esterilização e resfriamento.
Transporte de subprodutos e resíduos;
Geração de vapor.
Resfriamento de compressores e condensadores.

Os principais consumos de 
água do setor de graxarias 
são para:

Limpeza de pisos, paredes e de equipamentos.
Eventuais sistemas de resfriamento de compressores e condensadores.
Geração de vapor.
Lavagem dos caminhões/veículos de matérias-primas.
Transporte de subprodutos e resíduos.

Fonte: Autoria própria.
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Os resíduos gerados na etapa de abate são muito volumosos e represen-

tam um sério problema pelo alto teor de matéria orgânica contida. O 

elevado DBO dos líquidos residuais produz odores desagradáveis que se 

disseminam pela vizinhança, repercutindo, inclusive no âmbito da indús-

tria. Os resíduos não tratados se comportam como focos de proliferação 

de insetos e de agentes infecciosos. Os despejos de estabelecimentos 

de processamento de carnes contêm sangue, gorduras, excrementos e 

substâncias estomacais dos animais, resíduos derivados da fabricação de 

gorduras e da lavagem dos pisos e dos equipamentos e utensílios, além 

de, possivelmente o esgoto cloacal. Os deságues industriais se caracte-

rizam por sua grande variabilidade de volume e composição, dependendo 

do tipo de indústria e inclusive dentro de uma mesma indústria, segundo 

os processos empregados e as características de cada estabelecimento. 

De um modo geral, podem-se agrupar, de acordo com a Tabela 3.2 que 

segue, as fontes e resíduos da indústria de carnes:

Quadro 3.2: Fontes e componentes da indústria de carnes

Fontes Resíduos nos despejos

Curral Esterco 

Sala de abate Sangue, resíduos de carne e gordura

Depilação Pelos e materiais terrosos

Triparia, bucharia Conteúdo de estômagos e intestinos, gordura (líquidos com grande quantidade de sólidos)

Preparo das carcaças Resíduos de carne, gordura e sangue.

Fusão de gorduras Líquidos ricos em gorduras

Subprodutos Gorduras e resíduos não comestíveis

Fonte: Pardi (2001).

DBO
Signifi ca demanda de oxigênio 
biológico, mede a quantidade 

de oxigênio necessária 
para degradar biológica 

ou bioquimicamente certa 
quantidade de matéria. Por 

exemplo, a DBO de matadouro 
frigorífi co mede 3.900mg/l 

contra 300 mg/l de DBO de 
esgoto doméstico. Ou seja, 
os resíduos do matadouro 

requerem muito mais oxigênio 
que o esgoto doméstico se 

lançados em cursos d'água.

Esgoto cloacal
É aquele formado pela água 

escoada pelos tanques de 
roupa, pias de cozinha, 

juntamente com banheiros e 
descargas sanitárias.

Ocorre na literatura algumas formas de se comparar a carga contaminante 

de alguns deságues industriais. Um habitante pode produzir em média, dia-

riamente, 60g de carga contaminante expressa em BDO. No caso da indústria 

de carne (matadouro/frigorifi co), tem-se, segundo dados da literatura, que 

um bovino produz uma carga contaminante de 2,5 suínos, o que representa 

o equivalente a 70 a 200 habitantes. Muito resíduo contaminante não é 

mesmo? Então, o que fazer com todo esse material residual? É o que você 

verá na próxima aula!
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1. O uso da água em excesso, torna-se um aspecto ambiental relevante em 

virtude do potencial impacto ambiental que ele pode causar. Liste o uso 

da água no:

a) Setor de abate

b) No frigorífi co

c) Na graxaria

2. Responda quais são os resíduos originados nos locais que seguem:

a) Curral

b) Sala de abate

c) Depilação

d) Bucharia

e) Preparo das carcaças
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Resumo

Nesta aula, você aprendeu o que é aspecto e impacto ambiental. Viu, 

através de fl uxogramas, as etapas da produção agroindustrial da carne, 

especifi camente, o abate bovino. Diante destes fl uxogramas, identifi cou 

os aspectos e resíduos gerados pelo abate animal. Aprendeu a diferença 

entre resíduo e rejeito, de acordo com a politica dos resíduos sólidos. Você 

viu, nesta aula, alguns dos resíduos gerados no processamento de apenas 

um produto de origem animal. Agora imagine a quantidade de resíduo 

gerado por todas as indústrias, alimentícias e não alimentícias. São muitos 

os resíduos gerados e, portanto, o cuidado e tratamento adequado são 

muito importantes para preservação do meio ambiente. Na aula seguinte, 

você verá as formas de tratamento dos resíduos agroindustriais.

Atividades de aprendizagem

1. Cite um aspecto e um impacto ambiental da produção de agroindustrial 

da carne bovina.

2. Cite alguns dos resíduos do abate bovino. De preferencia, algum que 

tenha lhe chamado mais atenção.
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Aula 4 –  Tratamento de resíduos 
e efl uentes

Objetivos 

Listar as formas de tratamento para resíduos e efl uentes. 

Distinguir as formas de tratamento de resíduos e efl uentes da in-

dústria de carnes.

4.1 Efl uentes
Como foi visto no capitulo anterior, o Brasil tem um grande potencial na produção 

de alimentos e esta produção agroindustrial gera um grande volume de resíduos 

que representam um problema sério pelo alto teor de matéria orgânica contida. 

No caso dos resíduos da indústria de carne, produzem odores desagradáveis que 

se disseminam pela vizinhança, repercutindo no próprio âmbito da indústria. 

Além disso, os resíduos não tratados corretamente são focos de proliferação de 

insetos e agentes infecciosos, tornando-se um problema de saúde pública. Os 

despejos da indústria de carne e derivados, cuja demanda de oxigênio biológico 

é maior que a de esgotos domésticos, os métodos de tratamento de ambos 

obedecem aos mesmos princípios gerais. Em termos de demanda de oxigênio 

biológico (DBO), entre o efl uente do matadouro e o esgoto doméstico, para 

você ter uma noção quanto à quantidade, a DBO de um matadouro/frigorifi co é 

de 3.900mg/l, enquanto a DBO do esgoto doméstico é de 300 mg/l. Perceba o 

elevado potencial poluidor que o efl uente do matadouro/frigorifi co possui, sendo 

necessário o tratamento adequado destes resíduos evitando a poluição ambiental.

Figura 4.1: Ilustração de esgoto doméstico.
Fonte: Ilustrado por Carol Costa. Adaptado de: <http://www.cesan.com.br/>. Acesso em: 17 dez. 2014.
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A água é bastante utilizada nas atividades industriais e domésticas. Após o 

uso pela indústria ou residência, ela será descartada com algumas impurezas 

devido ao uso. Na indústria de carnes esta água sai com elevado teor de 

sangue, gorduras, excrementos e substâncias estomacais, resíduos derivados 

da lavagem de pisos e dos equipamentos e utensílios e, possivelmente, esgoto 

cloacal proveniente dos banheiros do estabelecimento industrial. Tais resíduos 

lançados diretamente nos cursos d’água acarretam graves problemas de po-

luição, impondo severos prejuízos à fl ora e fauna.

Então se entende por efl uente a água descartada pela indústria ou residência, 

ou por qualquer estabelecimento que a utilize, adicionada dos resíduos indus-

triais ou domésticos. 

A água do abastecimento doméstico mais as impurezas devido ao uso é igual ao 

efl uente doméstico. No abastecimento industrial, a água de consumo industrial 

somada às impurezas devido ao uso gera os efl uentes industriais. A diferença entre 

o efl uente doméstico para o efl uente industrial é a quantidade de matéria orgânica 

presente nos efl uentes. Essa carga contaminante é expressa em DBO, o signifi cado 

de DBO você viu no capitulo anterior, mas ele será retomado novamente:

Por defi nição, DBO é a quantidade de oxigênio requerida por microrganismos 

aeróbios para a oxidação de compostos orgânicos presentes na fase líquida. 

A DBO é uma medida que caracteriza qualitativamente os efl uentes. Tem uma 

importância sanitária, ela é usada para avaliação da efi ciência de sistemas de 

tratamento de esgotos sanitários e efl uentes industriais. Ao fi nal do processo 

de tratamento, os efl uentes devem apresentar uma pequena quantidade de 

DBO para o tipo de efl uente tratado.

1. O que você entendeu por efl uente?

2. O que é efl uente doméstico e o que é efl uente industrial?

3. Qual a diferença do efl uente industrial para o efl uente doméstico? 

4. O que signifi ca DBO?

5. Para que serve a DBO?

6. Ao fi nal do tratamento do efl uente, a DBO deve ser alta ou baixa? Por quê?
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4.2 Efl uentes da indústria de carne
Os efl uentes provenientes da indústria de carnes e o esgoto doméstico pos-

suem características próprias, embora a demanda de oxigênio biológico seja 

maior nos efl uentes da indústria de carnes, os métodos de tratamento de 

efl uentes para ambos obedecem os mesmos princípios gerais.

Nos matadouros, vale como cuidado preventivo indispensável, com vistas à 

redução dos despejos, o máximo de aproveitamento dos subprodutos como 

resíduos de estômagos. A decantação preliminar dos resíduos gordurosos, nas 

chamadas “caixas de gorduras”, que precedem o tratamento fi nal dos efl uen-

tes, é necessária. O lançamento in natura de tais despejos nos mananciais 

(cursos d’água, rios etc.) acarreta sérios prejuízos à fl ora e fauna em virtude da 

presença de compostos nitrogenados e outros, podendo causar riscos à saúde 

pública e à saúde animal por conterem organismos patogênicos.

De acordo com a natureza dos despejos de matadouros, frigoríficos e 

matadouros-frigorífi co é obrigatório, de acordo com o Art. 33 do RIISPOA 

(BRASIL, 1951), que o estabelecimento industrial tenha uma rede de esgo-

to em todas as dependências, ligadas a tubos coletores e este ao sistema 

geral de escoamento. E que esta rede seja dotada de canalizações amplas 

e de instalações para retenção de gorduras, resíduos e corpos fl utuantes, 

bem como para sua depuração. Recomenda também que a declividade dos 

pisos seja entre 2 e 4%, com ralos sifonados, as partes externas devem 

ser protegidas de ratos e que as peças metálicas sejam de aço inoxidável. 

Alguns pesquisadores divergem com relação a um sistema único de coleta 

de esgotos e outros defendem a construção de sistemas independentes de 

coleta. O manual de saneamento dos EUA, dirigido aos inspetores de carnes 

nos Estados Unidos, também recomenda dois sistemas distintos de drenagem 

dos efl uentes. Um para sanitários e outros para águas de lavagem dos pisos, 

lavatórios, equipamentos etc. 

E você sabe quanto de efl uente o abate de um bovino gera?

Para expressar os volumes de despejos industriais, em função do número de 

animais abatidos, a literatura técnica disponível registra duas unidades: a uni-

dade “suíno” e a unidade “tonelada de peso em vida” ou “tonelada viva”. O 

abate de um bovino corresponde a 2,5 suínos. Estudos obtidos ao longo de 

muitos anos mostram que o consumo de água, por tonelada abatida por dia, 

varia entre 10 a 30 m3.

RIISPOA
Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal, 
legitimado pelo Decreto nº 
30.691/1952, prevê normas 
de inspeção industrial e 
sanitária ante e post-mortem, 
recebimento, manipulação, 
transformação, elaboração 
e preparo. Abrange, ainda, 
fi scalizações no estabelecimento 
e no rebanho em cada etapa de 
criação e produção.
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Os desagues industriais se caracterizam por sua grande variabilidade de volume 

e composição, dependendo do tipo de indústria (se é matadouro, frigorifi co ou 

matadouro-frigorifi co) e inclusive dentro de uma mesma indústria, segundo os 

processos empregados e as características de cada estabelecimento. A conta-

minação das águas residuais também depende do tipo de indústria. 

Comparando-se a carga contaminante do abate bovino com a quantidade de 

carga contaminante de um habitante, obtemos de acordo com a literatura, 

que o abate de 1 bovino ou 2,5 suínos poluem o mesmo que 70 a 200 pessoas 

por dia. Levando-se em consideração que um habitante produz diariamente, 

em média, 60g de carga contaminante expressa em DBO por dia. Assim, os 

líquidos residuais de uma indústria de carnes, sem tratamento e em igualdade 

de volume, produzem uma contaminação 10 vezes superior àquela provinda 

dos líquidos cloacais.

Apenas para você ter uma noção do volume dos despejos dos currais, mata-

douros e frigorífi cos. Um curral despeja por dia 0,02 a 0,04 m3 por m2/dia 

de 12 horas. Um matadouro despeja de 4 a 8 m3 por ton. viva (tonelada de 

peso em vida) e um matadouro-frigorifi co despeja de 10 a 25 m3 por ton. 

viva. Observe que os volumes despejados de matadouros são relativamente 

pequenos quando comparados aos matadouros-frigorífi cos, isto se deve ao 

fato de que nos matadouros a água é usada em menos atividades que no 

matadouro-frigorífi co. No matadouro, a água é mais utilizada na lavagem das 

carcaças, dos pisos e na limpeza geral. 

Entre estes despejos, o sangue merece atenção especial, pela alta DBO, por esta 

razão e pelo valor em si, como subproduto, o sangue deve ser sistematicamen-

te benefi ciado, ainda que parte do sangue saia junto com despejos na lavagem 

da sala de matança. A natureza dos despejos depende, em grande parte, dos 

hábitos de trabalho do estabelecimento e fundamentalmente da recuperação 

de sangue. A DBO do sangue varia de 150.000 a 200.000 mg/dm3, e o aporte 

de sangue ao efl uente, se não faz a recuperação, é de aproximadamente 15 a 

20 litros/bovino, 7 litros/suíno e 2 litros/ovino. A composição depende também 

da forma de evacuação dos excrementos. As águas residuais arrastam de 7 a 

18g/dm3 de excretas líquidos e sólidos. Cada animal tem aproximadamente 

100.000mg/dm3, com um conteúdo de 75% de umidade. Separando-se os 

excrementos a seco, a contaminação reduz para 25%.

As gorduras que integram os despejos, pelas suas características e valor como 

subproduto, requerem tratamento especial envolvendo sua recuperação, 

Líquidos Cloacais
 Líquidos provenientes do 

esgoto cloacal, ou seja, esgoto 
doméstico.
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como veremos adiante, nas formas de tratamento de resíduos. Os resíduos 

dos estômagos, encontrados no setor de bucharia e triparia, deverão ser 

colhidos separadamente e conduzidos às câmaras de digestão ou leitos de 

secagem, para futuro aproveitamento como fertilizantes. Estes resíduos devem 

ser curtidos e fermentados juntamente com o esterco de currais. A magnitude 

do setor de bucharia infl ui na carga contaminante dos efl uentes. Isto sabe 

por quê? Porque os estômagos dos ruminantes são câmaras fermentativas 

e estas abrigam uma enorme quantidade de microrganismos que fazem a 

fermentação. Já pensou esta quantidade de microrganismos caindo nos cursos 

d’água? O tamanho da destruição? É por esta e outras razões que o abate 

clandestino causa tanto mal ao meio ambiente.

E você já imaginou o volume de água para evacuação destes resíduos? É variável 

de um estabelecimento para outro em função da tecnologia empregada, da 

modalidade de sacrifício, da importância dada à triparia e à bucharia, da forma 

de eliminação dos excrementos (em seco ou por via hidráulica), da manipulação 

do sangue, sólidos e efl uentes originados, do volume de abate ou processamen-

to. O controle de água a gastar envolve o emprego de mangueiras cujos bicos 

se fecham automaticamente, a instalação de válvulas de controle a pedal para 

lavatórios, o uso de menor quantidade de água necessária a cada tarefa.

1. Para que servem as “caixas de gordura” que precedem o tratamento 

fi nal dos efl uentes?

2. O que pode causar, se ocorrer, o lançamento in natura dos efl uentes nos 

mananciais?

3. O que diz o Art. 33 do RIISPOA?

4. Quais são as unidades utilizadas para medir o volume dos despejos industriais?

5. O abate de um bovino corresponde a quantos suínos?

6. De acordo com a literatura, o abate de um bovino polui o equivalente a 

quantos habitantes/dia?

7. O que deve acontecer ou ser feito com os resíduos do setor de bucharia?

8. O que existe no estômago de ruminantes que infl uencia a carga contami-

nante dos efl uentes da bucharia?

Bucharia
Local onde são tratados os 
estômagos e intestinos dos 
animais abatidos, como os 
bovinos e suínos, etc.

Ruminantes
Animais que ruminam. Eles 
engolem o alimento, guardam 
em um dos estômagos e 
depois fi cam ruminando, ou 
seja, mastigando lentamente. 
São exemplo de ruminantes o 
camelo, o boi, o carneiro. 
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4.3  Tratamento dos efl uentes e resíduos 
da indústria de carnes

Agora chegou a hora do tratamento de todos os resíduos da indústria de 

carnes! Inicialmente, ao planejar-se o tratamento dos despejos de uma indús-

tria de carnes e derivados, há que, primeiramente, considerar a conveniência 

ou não do tratamento conjunto dos efl uentes, dos esgotos cloacais oriundos 

dos sanitários e mictórios da própria indústria, e possivelmente, da população 

residente no entorno, como administradores, operários etc. 

Com relação aos tratamentos dos resíduos e efl uentes, inicialmente ocorre um 

pré-tratamento das águas residuárias e a partir daí vai ocorrendo a retenção 

dos sólidos, por meio físico (gradeamento) e posteriormente por processos 

químicos e biológicos, como veremos a seguir. Vale ressaltar que existem vários 

tipos de indústria e que de acordo com a carga contaminante da indústria 

é que se determina os tipos de tratamento. A princípio serão apresentados 

todos os tipos de tratamento para seu conhecimento, para você saber ter 

conhecimento sobre cada um. 

Para tratamento adequado dos resíduos e efl uentes da indústria de carne 

têm-se os tratamentos a seguir:

1. Pré-tratamento de águas residuárias

Como vimos anteriormente, os deságues da indústria de carne contém vários 

resíduos, dentre eles a gordura, pelos, porções de carne, materiais da barri-

gada, sólidos fl utuantes etc. Este pré-tratamento consiste na separação de 

sólidos e líquidos, recomendado por vários estudiosos. Com relação aos de-

ságues gordurosos, serão pré-tratados para se obter separação e recuperação 

de subprodutos gordurosos. Os deságues não gordurosos serão submetidos 

ao pré-tratamento mediante tamisação, sedimentação ou qualquer sistema 

aprovado para se obter a separação dos sólidos. O RIISPOA recomenda a exis-

tência de instalações para retenção e aproveitamento de gorduras, resíduos e 

corpos fl utuantes, bem como pra depuração artifi cial, se for necessário. A fi m 

de minimizar a carga de despejos, devem-se reduzir ao mínimo os resíduos 

que chegam ao deságue, da seguinte forma: limpando a seco antes de lavar, 

no caso dos currais, varrendo-se e apanhando o esterco, transportando os 

conteúdos dos estômagos diretamente às peneiras vibratórias, aproveitando 

o sangue através de canaletas e drenagens, situadas em pontos estratégicos, 

conectadas à tubulação de sangria, escorrendo lentamente os tanques de 

escaldamento para separar, ao fi nal, a borra sedimentada.
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2. Métodos de tratamento

a) Gradeamento 

O sistema de gradeamento consiste no emprego de grades de diversos tipos 

para reter materiais de dimensões capazes de obstruir as instalações hidráulicas 

que chegam ao sistema de tratamento. As grades são feitas com barras grossas 

espaçadas entre si de 50 a 100 mm.

b) Tamisação

O sistema de tamisação destina-se à separação dos sólidos contidos no efl uen-

te, devendo-se evitar uma forte turbulência. Há varias modalidades de tamises:

b.1) Tamises fi xos: aplicáveis na lavagem de estômagos de bovinos ou suínos, 

no escoamento da água dos tanques de escaldamento e de depilação de 

suínos, nas águas de lavagem dos currais e nas provenientes da elaboração 

de embutidos.

b.2) Tamises vibratórios: constituídos por uma marcação ou marco vibratório, 

um tamisador propriamente dito e o mecanismo vibratório.

b.3) Tamises rotatórios: modelos que determinam uma separação de sólidos 

superior a 80%. Um modelo autolimpante é considerado adequado para 

indústria de carnes.

c) Centrifugação 

A centrifugação tem o uso limitado pelo seu alto custo e demanda energética. 

Emprega-se para melhorar a quantidade e a concentração de gorduras separa-

das dos decantadores primários com separação desses materiais por fl utuação 

espontânea ou por ar dissolvido.

Há dois processos combinados para separação das gorduras. Estes estão des-

critos nas letras (d) e (e) abaixo.

d) Separação de gorduras e sólidos suspensos (SS) por gravidade

O tratamento de separação de gorduras por gravidade consiste em separar 

a gordura do restante do líquido para posterior aproveitamento desta em 

Tamises
Peneiras muito fi nas utilizadas 
em laboratório. O verbo 
“tamisar” signifi ca peneirar. 
O termo tamisação signifi ca 
peneiração/peneiramento, 
fi ltração dos sólidos.
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equipamentos chamados decantadores, que podem ser de formato circular 

ou retangular, a maioria é no formato retangular. Este processo consiste na 

raspagem da gordura que fi ca fl utuando no decantador, que possui certa 

inclinação para facilitar a descida desta gordura por um canal que pode conter 

uma rosca sem fi m para melhor evacuação da gordura. A raspagem do material 

sobrenadante (gorduras) é mais efi caz quando realizada com raspador que 

abrange toda a largura do decantador. A limpeza deste decantador ocorre 

escovando-se, raspando-se, aplicando-se vapor e algumas vezes aplicando 

água a certa pressão, a fi m de eliminar odores desagradáveis. 

Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma comparação. Você já viu um pote 

de coalhada com nata em cima? Imagine agora um pote circular e outro retangu-

lar. Imagine agora você tendo de retirar esta nata sobrenadante acima da coalhada. 

Em qual dos potes será mais fácil retirar a nata, no circular ou no retangular?

Será mais fácil retirar de um pote retangular. E de preferência com algum 

utensílio que seja da largura do retângulo, um utensílio que lembre um rodo 

para puxar uniformemente a nata. Assim a retirada é mais efi ciente.

e) Separação de gorduras e sólidos suspensos por flutuação mediante 

ar dissolvido

Este método consiste na separação de gorduras através da incorporação de ar 

sob pressão em recinto fechado para que as pequenas bolhas de ar, aderindo 

aos sólidos suspensos (SS), reduzam seu peso específi co, facilitando a fl utuação.

As formas de recuperação de gorduras expostas até aqui, contidas no efl uente, 

são importantes na redução dos custos de tratamento, facilitando a operação e 

valendo como uma fonte adicional de produtos comercializáveis. Essa recupe-

ração, que se torna possível mediante desengorduradores bem projetados, faz-

-se com a remoção das gorduras sobrenadantes, por raspagem da superfície, 

enviando as gorduras para fabricação de sebo. O sedimento retido nos tanques 

poderá ser enviado aos digestores para futura utilização como fertilizante. 

f) Tratamentos biológicos:

Os tratamentos biológicos das águas residuárias, ou efl uentes, consistem em 

utilizar algas, bactérias e algumas vezes protozoários para decompor a matéria 

orgânica presente no efl uente. 
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• Valos de aeração

Os valos de aeração também chamados de valos de oxidação. É um sistema 

de aeração estendida, adequados para plantas pequenas e médias (de 

matadouros e frigorífi cos), com custo relativamente baixo. Este processo 

consiste em um equipamento rotativo fi xo, que gira sobre seu próprio eixo, 

fornecendo aeração do líquido ao mesmo tempo que provoca o movimento 

do fl uxo dentro do valo. É comum a instalação de discos perfurados que 

incorporam bastante oxigênio dissolvido. Num sistema de canais concên-

tricos o efl uente passa de um canal para outro até a clarifi cação fi nal. 

Assim promove-se uma redução da DBO em aproximadamente 95%. É 

um sistema bem apropriado para tratamento de efl uentes de pequenos e 

médios estabelecimentos da indústria de carne.

• Aeração biológica

A aeração biológica é outra forma de tratamento biológico para efl uentes 

da indústria de carne. Este tratamento consiste na decomposição da matéria 

orgânica pelos microrganismos (bactérias, algas e fungos) que convivem numa 

relação mutuamente benéfi ca.

O esgoto bruto (que entra) no tanque de aeração contém matéria orgânica 

(DBO) que serve de alimento para as bactérias. As bactérias metabolizam 

os sólidos e multiplicam-se à medida que absorvem e liberam dióxido de 

carbono (CO2). Os protozoários, por sua vez, dependem das bactérias para 

obter a energia necessária à reprodução. Após a adição de uma grande po-

pulação de microrganismos, a aeração do esgoto bruto, por algumas horas, 

remove a matéria orgânica da solução pela síntese em células microbianas. 

A suspensão é continuamente transferida a um decantador para separação 

por gravidade do fl oco biológico e descarga do efl uente do decantador. 

Os fl ocos decantados retornam continuamente para o tanque de aeração 

para a mistura com o esgoto afl uente. A suspensão de microrganismos no 

tanque de aeração é geralmente referida como uma mistura e a biomassa 

é denominada sólido em suspensão no tanque de aeração. O nome lo-

dos ativados origina-se da suspensão biológica que retorna ao tanque de 

aeração, uma vez que são microrganismos considerados muito ativos na 

remoção de matéria orgânica solúvel.
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g) Lagoas de estabilização

As lagoas de estabilização, também chamadas de lagoas de oxidação, são 

geralmente empregadas para o tratamento secundário de esgotos em áreas 

rurais. As lagoas são classifi cadas em facultativas, aeróbias, aeradas e anae-

róbias, de acordo com o tipo de atividade biológica que nelas se processa, de 

acordo com Quadro 4.1 que segue.

Quadro 4.1:  Classifi cação das Lagoas de estabilização quanto ao tipo de atividade 
biológica

Lagoas 
facultativas

Ocorrem nessas lagoas tanto a decomposição aeróbia como a aeróbia, daí o uso do termo “facultativas”.
As bactérias decompõem a matéria em suspensão, liberando nitrogênio, fósforo e dióxido de carbono. As algas 
usam estes compostos inorgânicos para o seu crescimento, juntamente com a energia solar, liberando oxigênio 
para solução. A bactéria usa o oxigênio dissolvido fechando o ciclo. O oxigênio é incorporado pela reaeração 
causada pela ação do vento. 
Os sólidos decantáveis se decompõem, sob condições anaeróbias, no fundo da lagoa, liberando nutrientes inorgâni-
cos e compostos que causam odores.
A profundidade mínima de 0,6m é necessária para evitar o crescimento de plantas aquáticas com raízes. Profundida-
de em excesso pode causar odores intensos devidos à anaerobiose que se processa no fundo.
Período de retenção: 3 a 6 meses, dependendo da carga aplicada, profundidade, taxa de evaporação e da perda 
por infi ltração. 
Desvantagens: Provoca odores desagradáveis, sendo recomendada por muitos autores como tratamento complementar.

Lagoas 
aeróbias

Estas unidades são chamadas também de maturação ou polimento. Servem como um terceiro estágio no processa-
mento de efl uente de lodos ativados ou fi ltro biológico. A estabilização, pela retenção e aeração superfi cial, reduz 
os sólidos em suspensão, a DBO, microrganismos fecais e amônia. A profundidade é geralmente limitada entre 0,5 e 
1,0 m, para que haja mistura e penetração da luz solar. As cargas de DBO são inferiores a 1,5 g/m2 e os períodos de 
retenção são relativamente curtos, de 10 a 15 dias.

Lagoas 
aeradas

As lagoas aeradas promovem uma mistura completa e são geralmente seguidas por lagoas facultativas. Constituem 
o primeiro estágio no tratamento de esgotos municipais e pré-tratamento nas indústrias. Possuem profundidade 
entre 3 e 3,7 m e são aeradas por unidades mecânicas fi xas ou fl utuantes (aeradores). É importante a aplicação 
adequada de turbulência para evitar a sedimentação dos sólidos na lagoa, a fi m de que, no fundo, não ocorra um 
processo anaeróbio indesejável. Os aeradores são projetados para fornecer adequado oxigênio dissolvido e para pro-
mover a suspensão do fl oco biológico. O processo biológico não inclui algas e a estabilização da matéria orgânica 
depende da massa biológica que se desenvolve no interior da lagoa.
A remoção da DBO é uma consequência do período de aeração, temperatura e natureza do esgoto. 
O período da aeração varia de 2 a 10 dias. A temperaturas mais baixas, há uma redução da atividade microbiana. 
A redução da DBO é de 50 a 60%.
Este sistema requer maior gasto de energia.
Pode ser usado em serie com lagoas anaeróbias. 
Requer relativamente pouca área. 
Através da natureza e do teor de adequado de oxigênio dissolvido, não se verifi ca a presença de odores.

Lagoas 
anaeróbias

As bactérias decompõem anaerobicamente a matéria orgânica em produtos fi nais gasosos, como dióxido de carbono 
(CO2), gás sulfídrico.
O tratamento anaeróbico apresenta duas vantagens principais: a baixa produção de lodo biológico e o fato de não 
necessitar de aeradores.
Tem como desvantagens o fato de requerer um segundo estágio, com tratamento aeróbio e temperatura relativa-
mente alta para o processo. Para este tratamento, o efl uente deve ter as seguintes características: alto teor orgânico 
(proteínas e gorduras), temperaturas alta, isenção de matéria tóxica, apresentação de nutrientes biológicos sufi cien-
tes. Por exemplo, efl uente da indústria de processamento de carne com DBO de 1.400mg/l, 500mg/l de gorduras, 
temperatura de 28° C e pH neutro, apresenta as características propicias ao tratamento.
De modo geral, as lagoas anaeróbias não criam sérios problemas de odor quando adequadamente operadas.

Fonte: autoria própria.
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Há várias formas de se fazer o tratamento dos resíduos gerados na indústria de 

carne. Os tratamentos são escolhidos de acordo com o tipo de resíduo, quantidade 

gerada, tamanho da indústria e legislação em vigor para tratamento destes resíduos.

Resumo

Nesta aula, vimos algumas formas de tratamentos de resíduos da indústria de 

carnes. Vimos também como é grande a quantidade de resíduos que é gerada por 

esta indústria e o quanto é perigoso se forem lançados sem nenhum tratamento 

nos cursos d’água. Foram expostos alguns tratamentos de acordo com o tipo de 

efl uente, é importante que você saiba citar um tratamento para cada resíduo.

Atividades de Aprendizagem

1. Liste todos os métodos de tratamento de efl uentes e resíduos visto nesta 

aula e para cada tratamento indique pelo menos um resíduo que pode 

ser tratado por ele.

2. Em que consiste o pré-tratamento de águas residuárias do abate animal?

3. Que resíduos sólidos geralmente estão presentes nas águas residuárias 

do abate animal?

4. Quais ações podem reduzir ao mínimo os resíduos que chegam ao desá-

gue do abate animal?

5. Em que consiste o método de tratamento de efl uente por:

a) Gradeamento

b) Tamisação

c) Centrifugação

d) Separação de gorduras e sólidos suspensos por gravidade.

e) Separação de gorduras e sólidos suspensos por fl utuação mediante ar dissolvido

f) Tratamentos biológicos
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Aula 5 – Tecnologias limpas

Objetivos

Defi nir com suas palavras o que é uma tecnologia limpa.

Listar as tecnologias limpas.

Distinguir as tecnologias limpas.

5.1 O que é uma tecnologia limpa?
Alcançar o tão sonhado “impacto ambiental zero”, num mundo cada vez 

mais populoso e caracterizado pelo crescimento desordenado, soa como 

uma utopia. Porém – e, felizmente – a tecnologia avança também para os 

lados do meio ambiente. As chamadas tecnologias limpas ainda são pouco 

divulgadas, embora estejam ao alcance de todos e sejam bastante efi cazes 

para a preservação da natureza. Devido às crescentes preocupações em torno 

do futuro ecológico do planeta, diversos métodos e tecnologias foram desen-

volvidos com a fi nalidade de reduzir ou eliminar os desperdícios e resíduos 

gerados no dia a dia.

Produzir limpo custa caro? Não, o que custa caro é o contrário. A poluição, 

por exemplo, sempre resulta em perda de matéria-prima ou energia, com 

indesejáveis efeitos diretos sobre os custos da empresa. É mais barato fazer a 

coisa certa desde o começo do que consertar depois. E olhe que, em alguns 

casos, não é possível consertar o estrago!

As tecnologias limpas são aquelas que reduzem, diminuem ou até eliminam 

desperdícios, evitam a poluição, dentre outros fatos. Algumas delas podem ser 

produzidas por qualquer pessoa. Por exemplo, as cisternas para guardar água 

da chuva e utilizar nos sanitários, regar jardim ou uma horta.
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Podemos citar como exemplos de tecnologias limpas a energia eólica, a 

energia solar, reaproveitamento da água. A tecnologia solar é o futuro 

da energia, a solução para a redução da queima de petróleo e outros 

combustíveis fósseis e para a estabilização do clima do Planeta. A Terra 

recebe do Sol dez mil vezes mais energia que o atual consumo mundial de 

eletricidade. Painéis solares fotovoltaicos, que transformam a luz solar em 

energia elétrica, e coletores solares para aquecimento de água e outros 

fi ns são tecnologias disponíveis que permitem gerar calor e eletricidade 

de forma limpa, com baixos custos operacionais, facilidade e rapidez de 

instalação, entre muitas outras vantagens. Trata-se de um novo mercado 

que vem ganhando espaço e promete ocupar o setor de tecnologias do 

futuro, uma vez que suas ferramentas serão fundamentais para o tão 

sonhado desenvolvimento sustentável.

Figura 5.1: Exemplos de tecnologias limpas, energia eólica e placas solares.
Fonte: Armin Kübelbeck. Windpark Schneebergerhof (CC BY-SA 3.0).

Os equipamentos que garantem a preservação da natureza vão desde 

produtos simples que podem ser utilizados em residências até grandes 

invenções voltadas para empresas, capazes de gerar benefícios para o ar, 

solo e água de toda uma região. Excelentes alternativas para empresas 

que, de alguma forma, interferem no meio ambiente. Essas tecnologias 

proporcionam maior preservação da natureza, qualidade de vida das 

comunidades em seu entorno, além de garantirem uma imagem politica-

mente correta da empresa. Se estes argumentos não são sufi cientes para 

incentivar a adoção de uma produção mais limpa, especialistas da área 

ambiental se animam ao constatar que as empresas podem ser atraídas 

por outro aspecto: a contenção de gastos.
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O princípio básico da metodologia de produção mais limpa (P mais L) é 

eliminar a poluição durante o processo de produção, não no fi nal. A razão 

para isto é que todos os resíduos que a empresa gera custaram-lhe dinheiro, 

pois foram comprados a preço de matéria-prima e consumiram insumos 

como água e energia. Uma vez gerados, continuam a consumir dinheiro, 

seja sob a forma de gastos de tratamento e armazenamento, seja sob a 

forma de multas pela falta desses cuidados, ou ainda pelos danos à imagem 

e à reputação da empresa.

1. O que é uma tecnologia limpa?

2. Por que produzir “sujo” é caro?

3. Pesquise e cite outros exemplos de tecnologias limpas!

4. Qual é o principio básico da metodologia da produção mais limpa?

5.2 A produção mais limpa (P+L)
Todas as matérias-primas, água e energia que entram na empresa, são 

transformadas em produto que vai ser vendido ou que saem da empresa 

como resíduos sólidos, efl uentes líquidos ou emissões atmosféricas, os 

quais devem ser tratados. Então, quanto menos resíduos forem gerados, 

menores os custos de tratamento. O que faz a diferença é acrescentar 

aos custos ambientais de tratamento o valor que foi pago pelas matérias-

-primas que, depois de empregadas no processo produtivo, foram trans-

formadas em resíduos. Isso vai ajudar você a lembrar que todos os resíduos 

que estão sendo gerados pela empresa foram anteriormente adquiridos 

com preço de matéria-prima.

Observe só estes exemplos:

• Grãos com impurezas: as impurezas têm preço de grãos, pois esses são 

comprados por peso;

• Chapas ou barras de aço para fabricação de peças: os cavacos gerados 

foram pagos pelo preço de matéria-prima (chapas ou barras de aço).
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Outras
vantagens

da P+L

Redução
das infrações aos

padrões ambientais 
previstos na 
legislação.

Ampliação
das perspectivas

de mercado
interno e 
externo.

Melhoria
da imagem da 
empresa junto

aos consumidores, 
fornecedores e
poder público.

Melhoria
das condições

de saúde e 
segurança do 
trabalhador.

Melhor
relacionamento
com os órgãos 

ambientais, com
a mídia e a 

comunidade.

Diminuição
dos riscos

de acidentes 
ambientais.

Acesso
facilitado às

linhas de 
financiamento.
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Por defi nição produção mais limpa é:

É a aplicação contínua de uma estratégia ambiental de prevenção da poluição 

na empresa, focando os produtos e processos para otimizar o emprego de 

matérias-primas, de modo a não gerar ou a minimizar a geração de resíduos, 

reduzindo os riscos ambientais para os seres vivos e trazendo benefícios eco-

nômicos para a empresa.

Veja a seguir, algumas vantagens da produção mais limpa (P+L):

Figura 5.2: Vantagens da Produção mais limpa.
Fonte: Ilustrado por Carol Costa. Adaptado de: <http://www.fi esp.com.br/>. Acesso em: 16 dez. 2014.

Para realizar a produção mais limpa é preciso o comprometimento da dire-

ção da empresa, colaboração dos funcionários, curiosidade, persistência e 

vontade de romper paradigmas!

A produção mais limpa, portanto, deve estar no centro do pensamento es-

tratégico de qualquer empresa. De um lado, ela traz, comprovadamente, 

benefícios econômicos: evita perdas, quase sempre danosas ao meio ambien-

te, e reduz custos – o que, por sua vez, infl uencia a posição competitiva do 

negócio. De outro lado, a empresa que produz limpo tem sua imagem em 
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harmonia com a comunidade e a cidadania – uma associação poderosa capaz 

de reforçar a posição competitiva.

O ponto de partida da produção mais limpa é, dessa forma, internalizar na 

empresa a percepção de vantagens inerentes à mudança de procedimen-

tos e atitudes. Despertada a consciência coletiva sobre a preservação do 

meio ambiente e quanto aos riscos para a sustentabilidade das gerações 

futuras, embutidos em ações predatórias no uso dos recursos naturais, 

surge a pergunta: quem seriam os responsáveis pela implementação do 

programa de P mais L nas empresas?

A responsabilidade é de todos os integrantes da empresa, tanto os que atuam 

internamente, como os que fazem parte da cadeia produtiva – de fornece-

dores a distribuidores – e até mesmo os clientes. Em síntese, o programa 

de P mais L pode ser usado como uma ferramenta para melhoria da gestão 

ambiental da empresa, atingindo:

• o ambiente interno – direção, gerentes e empregados;

• as autoridades ambientais – pela adequação às exigências legais;

• os diversos parceiros que interagem com a empresa – fornecedores, dis-

tribuidores, terceirizados etc.; e

• a comunidade em geral – pelo reconhecimento da ação preventiva da 

empresa no manejo do meio ambiente, evitando danos à população cir-

cunvizinha.

1. Qual é a defi nição de produção mais limpa?

2. Para que uma empresa passe a utilizar o sistema P + L deve haver o com-

prometimento, primeiramente, de quem dentro da empresa?

3. Quais os benefícios econômicos da P +L?

4. Por que produzir limpo torna a empresa mais competitiva no mercado 

em relação às outras?

5. Qual é o ponto de partida da produção mais limpa dentro da empresa?
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5.3 Produção orgânica
A agricultura orgânica pode ser defi nida de diversas maneiras devido à multi-

plicidade das características envolvidas. Uma boa defi nição é esta:

[...] um método de agricultura que visa o estabelecimento de sis-

temas agrícolas ecologicamente equilibrados e estáveis, economica-

mente produtivos em grande, média e pequena escalas, de elevada 

efi ciência quanto à utilização dos recursos naturais de produção e 

socialmente bem estruturados, que resultem em alimentos saudáveis, 

de elevado valor nutritivo e livres de resíduos tóxicos, e em outros 

produtos agrícolas de qualidade superior, produzidos em total har-

monia com a natureza e com as reais necessidades da humanidade 

(PASCHOAL, 1990, p. 6-9).

A produção orgânica visa promover qualidade de vida com proteção ao meio 

ambiente. Este é o objetivo da produção orgânica vegetal e animal. Sua prin-

cipal característica é não utilizar agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias 

sintéticas que agridam o meio ambiente. Para ser considerado orgânico, o 

processo produtivo contempla o uso responsável do solo, da água, do ar e dos 

demais recursos naturais, respeitando as relações sociais e culturais. O Brasil 

já ocupa posição de destaque na produção mundial de orgânicos em alguns 

produtos como café, açúcar, entre outros.

Figura 5.3: Produção orgânica na agricultura familiar.
Fonte: José Reynaldo da Fonseca (CC BY-SA 3.0).
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De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos – USDA 

apud GRUPO DE AGRICULTURA ORGÂNICA AMARANTHUS (2012, [documen-

to online, não paginado]) a agricultura orgânica é “um sistema de produção 

que evita ou exclui amplamente o uso de fertilizantes, agrotóxicos, reguladores 

de crescimento e aditivos de rações animais, elaborados sinteticamente”. A 

produção orgânica e

[...] os sistemas agrícolas orgânicos dependem de rotações de culturas, 

de restos de culturas, estercos animais, de leguminosas, adubos verdes 

e resíduos orgânicos de fora das fazendas, bem como de cultivo me-

cânico, rochas e minerais e aspectos de controle biológico de pragas e 

patógenos, para manter a produtividade e a estrutura do solo, fornecer 

nutrientes para as plantas e controlar insetos, ervas invasoras e outros 

organismos daninhos (Ibid, [documento online, não paginado]).

Dois pontos são fundamentais na produção orgânica: a relação de confi an-

ça entre produtor e consumidor e o controle de qualidade. Além disso, a 

base para o sucesso do sistema orgânico é um solo sadio, bem estruturado, 

fértil (macro e micronutrientes disponíveis às plantas em quantidades equili-

bradas), com bom teor de húmus, água e ar e boa atividade biológica, pois 

é o solo e não o adubo que deve nutrir a planta. O solo deve estar sempre 

coberto para evitar erosão.

No sistema de produção orgânica utilizam-se o cultivo múltiplo e a rotação 

de culturas, pois isso torna a cultura menos suscetível a pragas e patógenos e 

difi culta o aparecimento de plantas invasoras, devido à diversidade dos organis-

mos do agroecossistema. É preferível para o agricultor, quando possível, utilizar 

variedades para o cultivo, pois assim torna-se viável a produção de sementes na 

propriedade, e não há dependência de empresas para sua compra, como ocorre 

com híbridos. O controle de ervas invasoras, pragas e doenças é feito através 

de controle biológico, com solarização, criação e soltura de inimigos naturais, 

armadilhas e agrotóxicos naturais. Deve-se utilizar de forma adequada máquinas 

e implementos agrícolas para não danifi car a estrutura e a vida do solo.

A integração da agricultura com a criação animal na propriedade é de 

extrema importância, pois o esterco pode ser transformado em composto, 

muito importante para a agricultura orgânica. Os animais devem prefe-

rencialmente receber ração produzida na própria fazenda, ter instalações 

adequadas e pastejar livremente. Devem ser tratados com homeopatia, 

aromaterapia, fi toterapia e imunização.
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Figura 5.4: Produtos orgânicos.
Fonte: Elina Mark (CC BY-SA 3.0).

Estudos têm comprovado o crescimento do mercado consumidor de ali-

mentos orgânicos em diversos países. No Reino Unido, tal mercado cresce 

exponencialmente desde os anos 1980. O Brasil também está seguindo 

essa tendência com uma das maiores áreas em produção. Observa-se no 

mercado interno, apesar da baixa renda per capita, um número crescente 

de consumidores que expressam preocupação com temas relacionados à 

segurança alimentar, meio ambiente, bem-estar social e saúde, mostrando-

-se dispostos a pagar mais caro por “alimentos naturais”, que não conte-

nham produtos químicos ou outras fontes de contaminação. No entanto, 

ainda há grande difi culdade de dimensionar o tamanho e a evolução desse 

mercado, bem como conhecer este consumidor devido à falta de pesquisas 

relacionadas ao tema.

O sistema orgânico requer mais mão de obra e mais cara, mas a não utiliza-

ção de insumos como fertilizantes nitrogenados (os mais caros), agrotóxicos 

etc., o maior valor dos produtos orgânicos no mercado e algumas vezes 

a maior produção que no sistema convencional fazem com que o lucro 

de um produtor orgânico seja igual ou maior que de um convencional. 

A produção orgânica visa também o bem-estar do produtor rural, a pre-

servação da sociedade rural e costumes e a autossufi ciência do pequeno 

agricultor. Abaixo alguns produtos da agricultura orgânica, produzidos pela 

agricultura familiar e que abastecem os mercados brasileiros.
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1. Cite uma defi nição para produção mais limpa.

2. Qual é a principal característica da produção orgânica e o que ela visa?

3. De que dependem a produção orgânica e seus sistemas de produção?

4. Cite dois pontos fundamentais na produção orgânica?

Resumo

Neste capitulo, você aprendeu sobre tecnologias limpas, tipos de tecnolo-

gias limpas, produção mais limpa e produção orgânica. Você viu o quanto 

é importante reduzir a quantidade de resíduos gerados? Uma vez que eles 

foram adquiridos no mesmo preço da matéria-prima, portanto, jogá-los 

fora é jogar dinheiro fora também. Ao passo que reduzir a quantidade 

de resíduos gera uma imagem ambiental positiva para empresa, além de 

reduzir seus custos de produção.

Atividades de Aprendizagem

1. Você conhecia alguma destas formas de produção mais limpa?

2. Você acha que o mundo pode adotar estas formas de produção?

3. Cite algumas formas de tecnologias limpas vista nesta aula? Qual destas 

você mais gostou? Por quê?
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Aula 6 – Marketing ambiental ou verde

Objetivos

Defi nir o conceito de marketing ambiental.

Listar os princípios do marketing verde.

Listar as características dos produtos verdes e do consumidor ambiental.

6.1 O que é marketing?
Entende-se por marketing o processo usado para determinar que produtos ou 

serviços poderão interessar aos consumidores, assim como a estratégia que se 

irá utilizar nas vendas, nas comunicações e no desenvolvimento do negócio. 

A fi nalidade do marketing é criar valor e proporcionar satisfação ao cliente, 

gerindo relacionamentos lucrativos para ambas as partes. As atividades de 

um gestor de marketing abrangem um leque muito alargado de atividades, 

desde o estudo de mercado até a defi nição da estratégia, a publicidade, as 

vendas e a assistência pós-venda.

A fi gura 6.1 a seguir apresenta as várias áreas de atuação do marketing.

Figura 6.1: Áreas do marketing.
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Em português, marketing signifi ca mercadologia, logia signifi ca estudo, logo 

estudo de mercado. O marketing é um campo de estudo novo, se comparado 

com os demais campos do saber. O marketing teve sua origem após a Revolução 

Industrial, que você já teve a oportunidade de ler nas primeiras aulas, podendo 

recorrer a elas caso ache necessário. Após a revolução, os industriais (os donos 

das indústrias) sentiram difi culdade em administrar a nova realidade do mercado, 

com mais compradores do que vendedores. Nesse período, os consumidores não 

tinham qualquer poder de barganha e não existia concorrência. Esta realidade 

prolongou-se até a II Guerra Mundial e após ela, quando, com o aumento da 

concorrência, os mercadólogos começaram a estudar e teorizar as formas de 

atrair e lidar com os clientes. O marketing começou, então, a tomar forma, 

estruturar-se e adaptar-se às novas tendências do mercado.

O marketing passou por várias transformações até apresentar-se como é atual-

mente. Ele segue as tendências dos consumidores; ouve mais os consumidores 

e está atento aos seus desejos; pesquisa o mercado consumidor e, quanto mais 

próximo ele consegue fi car do consumidor, mais sucesso obtém em seu planeja-

mento estratégico. Com a evolução do marketing ao longo dos anos, chegamos 

à era da compra on line – ou seja, pela internet – à era do marketing ambiental. 

Mas que marketing é este? Um novo tipo? Uma nova forma? Para que serve?É 

o que veremos a seguir. Por defi nição, marketing ambiental ou verde é:

O processo de venda de produtos ou serviços com apelo ambiental. É 

uma ferramenta poderosa, mas precisa ser bem executado, do contrá-

rio poderá acarretar em enormes danos a confi abilidade da organiza-

ção. Os selos verdes podem ser utilizados para comprovar a qualidade 

ambiental anunciada. Não basta dizer ser verde, não é sufi ciente pare-

cer verde, a empresa terá que ser realmente verde e ter clientes verdes, 

assim todos saem ganhando (NASCIMENTO, 2008, p. 147).

Figura 6.2: Marketing verde ou ambiental.
Fonte: BSK/Freeimages. World Background X. Adaptado por Carol Costa.

Ges_Amb_livro.indb   78Ges_Amb_livro.indb   78 08/01/15   16:3908/01/15   16:39



e-Tec BrasilAula 6 – Marketing ambiental ou verde 79

6.2 Princípios básicos do marketing verde
O marketing verde não se limita à divulgação das características verdes do 

produto (feito de material reciclado, com baixo consumo energético, etc): ele 

orienta a estratégia da organização para que seja ambientalmente correta. O 

marketing verde não se restringe ao departamento de marketing e envolve os 

departamentos de P&D, Recursos Humanos, Educação, etc. É a imagem da 

organização que sensibiliza os consumidores.

De acordo com a autora Ottman (1997), uma organização que deseja utilizar 

o marketing verde deve obedecer aos seguintes princípios:

a) Ser genuína – a estratégia geral da organização deve estar de acordo 

com a estratégia de marketing. Vender aquilo que anuncia.

b) Educar seus clientes – mais importante do que informar ao cliente o que 

a organização está fazendo, é desenvolver ações para alertar e mostrar 

caminhos da construção de um desenvolvimento mais sustentável; de-

senvolver ações visando salvar o planeta.

c) Oportunidade de participar – estimule o envolvimento e a conscientiza-

ção e chame os seus clientes para participar das ações da sua organi-

zação, juntando forças, para desenvolver ações que contribuam para a 

construção de um mundo melhor.

Você acha que o marketing ambiental contribui para a preservação do meio 

ambiente? Justifi que sua resposta.

6.3 Características dos produtos verdes
Produtos verdes são produtos de um marketing ambiental ou verde, o 

refl exo de uma organização voltada para o ambientalmente correto. Todos 

os envolvidos no processo produtivo são ambientalmente corretos. Desde 

a obtenção da matéria prima até a distribuição do produto existe a pre-

ocupação com o meio ambiente. Com essas atitudes a empresa adquire 

uma imagem ambiental bastante apreciada pelo consumidor denominado 

“verde”, que é aquele que compra os produtos ambientalmente corretos. 

Eles não são os únicos consumidores a comprar os produtos verdes, mas 

os principais consumidores.
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Os produtos verdes possuem características próprias e são identifi cados pelo 

selo verde. Os produtos devem ser:

a) Duráveis – com um maior ciclo de vida, irá evitar a geração de mais 

resíduos e a extração de mais matéria-prima para a produção de 

novos produtos.

b) Não tóxicos ou em processo de redução signifi cativa da sua toxicidade.

c) Que utilize materiais reciclados – se o produto utilizar alguma parte de 

material reciclado estará economizando matéria-prima nova e, ao mes-

mo tempo, estimulando o mercado de reciclados.

d) Mínimo de embalagens – a embalagem deve ter a função apenas de 

proteção do produto.

Veja na fi gura 6.3 abaixo, exemplos de selos verdes existentes no mercado.

Selo verde
É um rótulo colocado em 

produtos comerciais, trazendo 
informações que asseguram 

que eles não foram produzidos 
à custa de um bem natural que 
foi degradado ou que seu uso, 
embalagem ou o resíduo que 

dele resultar, não irá causar 
malefício ambiental. Assim, 

atestam que um produto causa 
menor impacto ambiental em 

relação a outros “comparáveis”, 
disponíveis no mercado.

Figura 6.3: Exemplos de selos verdes.
Fonte: < http://www.mprn.mp.br/>, < http://www.abiplast.org.br/site/senaplas>, < http://rotulo.abnt.org.br>, 
<http://www.cnda.org.br > e < http://br.fsc.org >. Acesso em: 12 dez. 2014.

Agora que vimos as características dos produtos considerados verdes, veremos 

as características dos consumidores considerados verdes. O que os torna ver-

des? É o que veremos adiante.
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6.4  Características do consumidor 
ambiental

Primeiramente, o consumo de produtos ambientalmente corretos ou verdes 

não é moda passageira. É uma tendência de longo prazo que refl ete uma 

mudança permanente dos valores sociais.

Os consumidores verdes são cidadãos da chamada geração baby-boomers. 

Essa geração deu origem aos consumidores verdes!

Quando um produto é considerado verde ele possui um grande diferencial na 

hora da decisão de compra na prateleira, ou seja, quando o consumidor tem 

que escolher entre um produto verde e outro produzido de forma tradicional, 

ele prefere o verde. Em meados dos anos 90, nos EUA, esses produtos repre-

sentavam cerca de 40% dos novos produtos nas áreas de saúde, beleza, artigos 

para animais de estimação, produtos domésticos e de lavanderia.

Para que você entenda melhor estes consumidores, estão listadas abaixo algu-

mas características destes consumidores:

• Buscam nos produtos qualidade e baixo impacto ambiental.

• Não são propensos a comprar produtos derivados de espécies animais ou 

vegetais em extinção.

• Têm preferência por produtos com denominação de origem e selos verdes.

• Têm preferência por produtos biodegradáveis, que não contêm aditivos 

químicos, corantes e branqueadores.

• Não alteram o excesso de embalagens, embalagens não biodegradáveis 

e não recicláveis.

• Aceitam pagar preços mais altos por produtos ambientalmente mais seguros.

1. Cite as características dos produtos verdes.

2. Cite as características dos consumidores considerados verdes.

3. Você se enquadra em alguma das características dos consumidores 

verdes? Se sim, qual?

Baby-boomers
Geração que cresceu no pós-
guerra americano, responsável 
pela explosão do crescimento 
populacional. Foi como uma 
resposta a milhões de mortes 
causadas durante a II Guerra 
Mundial. Atualmente essa 
geração ocupa cargos de 
presidentes de empresas, 
chefes de estado, deputados 
e senadores, sendo, portanto, 
formadores de opinião.
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Para você ter uma noção de que o “ambientalmente correto” não é moda 

passageira e veio realmente para fi car, observe o Quadro 1 abaixo, que apre-

senta as modifi cações ocorridas nas características do consumismo ambiental 

de 1940 a 1990 e de 1990 em diante.

Quadro 6.1:  Características do consumismo ambiental de 1940 a 1990 e de 
1990 em diante

De 1940 a 1990 1990 e depois

Quantidade de consumo (mais é melhor) Qualidade de consumo (mais é menos)

Curto prazo Longo prazo

Eu Nós

Economias pessoais Valores sociopolíticos 

Fonte: Ottman (1994).

Em pesquisas mais recentes, Ottman (1997) afi rma que o marketing conven-

cional não funcionará mais. O marketing da vez é o ambiental. Ela explica 

que, para se atingir com efi ciência os cidadãos consumidores que possuem 

alta consciência ambiental, não se deve utilizar os mesmos preceitos do pós 

II Guerra Mundial que orientavam o marketing do consumo. Nessa época, o 

negócio era a alta produção e o alto consumo, como mostra a tabela anterior. 

Sabemos que quanto mais a gente compra mais resíduos são gerados, tanto 

na indústria quanto em nossas casas, como acontece com as embalagens 

plásticas, de isopor, de papelão, de vidro, de metal, etc... É neste sentido que 

o marketing verde atua, reduzindo de certa forma o consumo, mas adquirindo 

produtos de melhor qualidade, mais duráveis, com menos embalagem ou com 

refi l, que sejam biodegradáveis, etc.

O Brasil tem alguns produtos verdes, também conhecidos por orgânicos, que são 

exportados para diversos países como Canadá, EUA, Alemanha, França, Inglater-

ra, Suíça, Japão, Nova Zelândia e Tunísia. É o caso do açúcar orgânico da marca 

Native e da marca Zucc. Ambos possuem embalagem reciclável e biodegradável.

1. Pesquise outros produtos orgânicos brasileiros que são exportados. (Obs: 

se você tiver a oportunidade de visitar um grande supermercado, vá até a 

seção de orgânicos e faça uma lista dos produtos orgânicos que você en-

controu por lá! Destaque os que mais lhe causaram surpresa, por exem-

plo, aquele que você nem sabia que existia orgânico).

2. Pesquise a forma como os produtos orgânicos são produzidos. Observe 

os cuidados dessa produção orgânica com o solo e com a água.
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Resumo

Nesta aula, você tomou conhecimento sobre o que é marketing e sua im-

portância na competitividade das empresas. É através do marketing que as 

empresas mostram seus produtos para o mundo, para os consumidores e é 

esse marketing que forma a imagem da empresa – atualmente uma imagem 

ambientalmente correta gera muito lucro para as empresas. Os consumidores 

mais conscientes pagam mais por produtos verdes e são exigentes com relação 

à qualidade e à durabilidade dos produtos. A era do marketing ambiental, dos 

produtos orgânicos e dos consumidores verdes chegou para fi car!

Atividades de Aprendizagem

1. Quais as características dos produtos verdes?

2. Quais as características dos consumidores verdes?

3. Você concorda que uma empresa pode ser mais competitiva se adotar 

um perfi l ambiental em sua gestão?

4. O que signifi ca um selo verde na embalagem de um produto?

5. Você já observou um selo verde em algum produto que você adquiriu?
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Aula 7 – Legislação ambiental

Objetivos

Listar os órgãos de controle ambiental nos níveis do poder público 

(municipal, estadual e federal).

Listar os documentos necessários para o licenciamento ambiental.

7.1 Gestão ambiental pública
A estrutura de gestão ambiental pública no Brasil está organizada da seguinte 

forma, constituindo o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA):

• Órgão superior: Conselho de Governo.

• Órgão consultivo e deliberativo: Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA).

• Órgão central: Ministério do Meio Ambiente (MMA).

• Órgão executor: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA).

• Órgãos setoriais.

• Órgãos seccionais.

• Órgãos locais.

Ou seja, o MMA (Ministério do Meio Ambiente) é responsável pela elaboração 

das normas, que serão fi scalizadas, em nível federal, pelo IBAMA, órgão que 

executa as leis ambientais ou mesmo as resoluções do CONAMA. Esse órgão 

é composto por membros do poder público e membros da sociedade, não 

vinculados ao governo. Nos estados, essa estrutura se reproduz, tendo um 

conselho estadual e um órgão executor. O Ministério Público é responsável por 

instaurar e julgar processos relativos à degradação do meio ambiente.
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Os órgãos públicos possuem o poder de comando e controle, ou seja, po-

dem estabelecer padrões e observando se esse padrão está sendo respeitado. 

Por exemplo, são os órgãos de controle ambiental que estabelecem o padrão 

de emissões atmosféricas, ou de quantos PPM (partes por milhão) de deter-

minada substância pode ter nos efl uentes líquidos lançados num rio por uma 

empresa. A proibição ou restrição sobre a produção, comercialização ou uso 

de determinado produto também é feita pelos órgãos de controle ambiental. 

Outro instrumento de comando e controle são as licenças ambientais que 

devem ser solicitadas para todas as grandes obras (construção de estradas, 

condomínios, túneis) ou implantação/ampliação de uma planta industrial, de 

um frigorifi co, por exemplo.

1. Qual a função dos seguintes órgãos federais?

a) Ministério Meio Ambiente (MMA):

b) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA):

c) Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA):

2. Quem instaura e julga processos relativos à degradação do meio ambiente?

3. O que signifi ca dizer que os órgãos públicos possuem o poder de coman-

do e controle?

4. Quais são os instrumentos de comando controle citados no texto?

Antes de iniciar a construção do empreendimento é necessário o licencia-

mento da obra e este processo se inicia com uma carta consulta ambien-

tal apresentada pelo interessado ao órgão de controle ambiental, com 

a fi nalidade de verifi car a viabilidade de localização. Por exemplo, uma 

construtora pretende construir um Shopping Center numa região da cidade 

e consulta o órgão ambiental municipal sobre a viabilidade de executar a 

obra no referido local. O órgão público terá o prazo de 15 dias para se 

manifestar sobre essa consulta. Uma vez considerado viável, será então 

iniciado o processo de licenciamento ambiental, que inclui a emissão de 

três licenças: LP (Licença Prévia), LI (Licença Instalação) e LO (Licença de 

Operação) conforme o Quadro 7.1.

Comando e Controle
Refere-se a instrumentos 
de regulamentação que 
estabelecem o que está 

autorizado ou não fazer, 
bem como penalidades, 

diferenciando-se dos 
instrumentos econômicos, 

que atuam buscando alterar 
condições de mercado para 
favorecer o meio ambiente. 

Por exemplo, as licenças 
ambientais são um exemplo de 

comando controle.
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1. Suponha que você construirá um grande empreendimento na cidade. 

Qual a primeira coisa a ser feita?

2. Em quanto tempo este órgão deve lhe dar uma resposta?

3. Suponha que o empreendimento foi considerado viável pelo órgão de 

controle ambiental. Qual o próximo passo?

4. Quais as licenças do licenciamento ambiental?

5. O que signifi ca cada licença ambiental?

a) Licença prévia:

b) Licença instalação:

c) Licença operação:

Quadro 7.1: Lista de documentos necessários para licenciamento ambiental

Tipos de documentos Descrição

Licença Prévia

Nesta fase, o órgão licenciador irá elaborar o Termo de Referência para a realização 
do EIA/RIMA. Esse termo é o estudo de impacto ambiental, que faz uma análise dos 
impactos ambientais de uma ação proposta e das suas alternativas. O resumo desse 
estudo com as principais conclusões é denominado RIMA – Relatório de Impacto 
Ambiental. Durante tal processo será produzido o Relatório de Controle Ambiental, um 
documento que descreve o empreendimento, o processo de produção e caracteriza as 
emissões geradas nos diversos setores do local (ruídos, efl uentes líquidos, emissões at-
mosféricas, ruídos e resíduos sólidos). Posteriormente, é vistoriado o local e promovida 
uma audiência pública, em que todos os interessados poderão se manifestar pró ou 
contra o empreendimento. Os resultados da audiência pública irão subsidiar a tomada 
de decisão sobre a liberação ou não da LP.

Licença Instalação

Autoriza o início da construção do empreendimento e a instalação dos equipamentos. 
A execução do projeto deve ser feita conforme o modelo apresentado. Se houver alte-
rações na planta ou nos sistemas instalados deve ser formalmente enviadas ao órgão 
licenciador para avaliação. A concessão da LI implica no compromisso do interessado 
em manter o projeto fi nal compatível com as condições de seu deferimento.

Licença de Operação

Autoriza o funcionamento do empreendimento. Deve ser requerida quando a empresa 
estiver edifi cada e após a verifi cação da efi cácia das medidas de controle ambien-
tal estabelecidas nas condicionantes das licenças anteriores. Nessas licenças estão 
determinados os métodos de controle e as condições de operação. A concessão da LO 
implica no compromisso do interessado em manter o funcionamento dos equipamentos 
de controle da poluição, de acordo com as condições de seu deferimento.

Fonte: Autoria Própria (2014).
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6. Agora enumere os passos até obter a liberação de funcionamento do 

empreendimento:

( )  O órgão público terá o prazo de 15 dias para se manifestar sobre 

essa consulta.

( )  Envio de carta consulta ambiental apresentada pelo interessado ao 

órgão de controle ambiental, com a fi nalidade de verifi car a viabili-

dade de localização.

( )  Uma vez considerado viável, será então iniciado o processo de licen-

ciamento ambiental, que inclui a emissão de três licenças.

Na gestão ambiental pública existem os instrumentos de política representados 

pelos órgãos encarregados por esse tipo de gestão (SISNAMA, CONAMA), 

os quais foram citados anteriormente, os instrumentos de planejamento e 

os instrumentos econômicos. Os instrumentos de planejamento têm como 

objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental 

na região de modo a propiciar a melhor qualidade de vida possível. Uma 

prefeitura municipal deve planejar o espaço urbano; defi nir, por meio do seu 

Plano Diretor, a altura máxima dos prédios em cada região da cidade, onde 

termina o perímetro urbano; planejar a ampliação da rede de abastecimento 

de água e a rede esgoto, onde serão implantadas novas praças e parques, 

etc. Já os instrumentos econômicos servem como estímulo ou como forma 

de pressão, pois podem ser utilizados para tributar a poluição ou o uso de 

recursos naturais. As multas são formas de penalizar quem cometeu um crime 

ambiental. O órgão público poderá utilizar o instrumento econômico para 

dar incentivos fi scais para os que se enquadrarem nas suas propostas. Poderá 

também oferecer fi nanciamentos em condições especiais, como uma forma 

de atrair empreendimentos para a região.

A gestão ambiental pública para ser completa e atingir seus objetivos precisa 

do apoio da sociedade e este apoio está representado pela educação ambiental 

que a sociedade deve possuir. Se a sociedade tem educação ambiental, ela 

saberá cobrar e exigir a preservação de seus recursos naturais. Caso contrário, 

observará a destruição destes, não sabendo que tem direitos e deveres com 

relação aos recursos ambientais.

A educação ambiental pode correr por meio de um processo formal (nas esco-

las) ou informal (campanhas, ações práticas). Podemos dizer que a educação 
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ambiental é um processo de educação política que possibilita a aquisição de 

conhecimentos e habilidades, bem como a formação de atitudes que se trans-

formam necessariamente em prática de cidadania. Em 1999, foi aprovada no 

Brasil a Lei nº 9.795/99, que dispõe sobre Educação Ambiental: “Componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 

formal”. (BRASIL, 1999, [documento online, não paginado]). Em seu artigo 

3°, inciso V, a referida Lei delega às empresas, às entidades de classe e às 

instituições públicas e privadas a incumbência de promover programas de ca-

pacitação aos seus trabalhadores, visando o efetivo controle do meio ambiente 

do trabalho e suas repercussões no processo produtivo (BRASIL, 1999).

1. Cite um elemento para cada instrumento da gestão ambiental pública.

a) Um instrumento de política:

b) Um instrumento de planejamento:

c) Um instrumento econômico:

2. Como a gestão ambiental pública pode ser completa e atingir seus 

objetivos?

3. Você considera importante a educação ambiental? Quando foi criada a 

lei que dispõe da educação ambiental? Você acha que ela foi criada mui-

to tarde? Justifi que sua resposta.

4. A quem a lei da educação ambiental delega a responsabilidade de pro-

mover a capacitação aos trabalhadores?

A gestão ambiental pública através da educação ambiental pode conscien-

tizar a sociedade para reduzir os resíduos sólidos urbanos gerados. Os Resí-

duos Sólidos Urbanos (RSU) são conhecidos como “lixo”, o material que é 

recolhido nas residências de uma cidade. O recolhimento e a destinação fi nal 

de tais resíduos são de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que em mui-

tos casos terceiriza esse serviço. Os resíduos são classifi cados em Perigosos 

(Classe I – infl amáveis, corrosivos, tóxicos, reativos, patogênicos); Não inertes 

(Classe II – biodegradáveis, solúveis em água); e Inertes (Classe III – vidro, 

borracha e certos tipos de plásticos). Na maioria das cidades brasileiras não 

existe coleta seletiva, então todo o material recolhido será destinado para 
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lixões ou para aterros sanitários. Os lixões são áreas sem nenhum preparo e, 

geralmente, estão localizados em terrenos baldios ou à margem dos rios e 

córregos. Representam um sério problema ambiental e social. O lixo é uma 

das grandes preocupações das administrações municipais, pois aumenta o 

volume, assim como aumentam as difi culdades para encontrar áreas ade-

quadas. O resultado é que o lixo está viajando para mais longe. A alternativa 

para os aterros sanitários seria uma coleta seletiva efi ciente, encaminhando o 

lixo seco para reciclagem e o lixo orgânico para compostagem e geração de 

biogás. A alternativa da incineração, utilizada em países como o Japão, tem 

elevado custo se for utilizado o sistema adequado de fi ltragem das emissões. 

Incinerar o lixo sem o sistema de fi ltros e em baixas temperaturas pode gerar 

emissões tóxicas e colocar a saúde da população em perigo.

Mas, a melhor alternativa ainda é não gerar. A proposta dos “5 R” é: Reduzir; 

Reutilizar; Reciclar; Reprojetar (produzir de forma que o produto dure mais, que 

não gere lixo); e Rejeitar (não adquirir o lixo, reduzindo o consumo. Este é o “R” 

mais difícil, pois implica em mudanças de comportamento mais profundas).

1. A educação ambiental é uma importante ferramenta para redução dos 

resíduos sólidos urbanos gerados pela população.

a) Você concorda com esta afi rmação? Explique-a.

7.2 ISO 14000
Iniciaremos fazendo um histórico sobre ISO 14000 e sua origem. Imagino que você 

já deve ter visto isto em algum lugar e fi cou curioso para saber do que se trata.

ISO signifi ca International Organization for Standardization – ISO, com sede 

em Genebra, na Suíça, a ISO possui mais de 130 países membros participantes, 

com direito a voto das decisões ou, apenas, como observadores das discussões. 

Alguns países são representados por entidades governamentais ou vinculadas 

ao governo, como por exemplo, o American National Standards Institute (ANSI) 

que é a entidade membro dos Estados Unidos e a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que é a do Brasil.

A ISO está estruturada em aproximadamente 180 Comitês Técnicos (TC), cada 

um dos quais é especializado em minutar normas em uma área particular. A ISO 

desenvolve normas em todos os setores industriais, exceto nos relacionados à 

engenharia elétrica e eletrônica, as quais são desenvolvidas pela International 

ISO
International Organization 
for Standardization é uma 

organização não governamental 
internacional especializada, 

fundada em 1946 com o 
objetivo de reunir órgãos de 

normalização de diversos 
países e criar um consenso 

internacional normativo 
de fabricação, comércio e 

comunicações. Fonte: Standards 
Development (2008)
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Electrotechnical Commission (IEC), sediada também em Genebra, que possui mais 

de 40 países-membros. As nações-membros formam grupos técnicos de asses-

soramento, Technical Advisory Groups (TAC), que contribuem com informações 

aos comitês técnicos como parte do processo de desenvolvimento das normas.

Depois que uma versão preliminar de alguma norma é votada por todos os 

países-membros, ela é publicada em forma de norma internacional, podendo 

ser adotada na íntegra ou com modifi cações. Alguns países desenvolvem um 

processo paralelo de análise da versão internacional quanto à viabilidade de 

sua aceitação, enquanto estão sendo desenvolvidas pela ISO, acelerando o 

processo de sua adoção, adotando-as como compulsórias.

A ISO defi ne uma norma como um acordo documentado contendo especifi -

cações técnicas ou outros critérios precisos a serem utilizados uniformemente 

como uma regra, diretriz ou defi nição de características, a fi m de assegurar que 

os materiais, produtos, processos e serviços sejam adequados a sua fi nalidade. 

As normas são formuladas com o objetivo principal de facilitar o comércio inter-

nacional, aumentando a confi abilidade e a efi cácia das mercadorias e serviços.

Os esforços de normatização realizados pelos diversos países eram muito restritos 

a ensaios e amostragens que atendessem aos padrões legais, como por exemplo, 

a homologação pela British Standards Institution (BSI), em março de 1992, da 

norma BS 7750, já desativada, a qual criou procedimentos para se estabelecer 

um sistema de gestão ambiental nas organizações no Reino Unido. A norma 

BS 7750 estabelece um paralelo ambiental com a norma britânica de gestão da 

qualidade BS 5750, introduzida em 1979, que serviu de base para a elaboração 

das normas internacionais da série ISO 9000 de gestão da qualidade e garantia 

da qualidade. Em 1996 foi lançada a série designada de ISO 14000.

A série de normas ISO 14000 tem como objetivo a criação de um sistema de 

gestão ambiental que auxilie as organizações a cumprirem seus compromissos 

assumidos com o ambiente natural. Além disso, em função do processo de 

certifi cação, tanto das organizações quanto de seus produtos e serviços, ser 

reconhecido internacionalmente possibilita às organizações distinguirem-se 

daquelas que somente atendem à legislação ambiental. As normas da série 

ISO 14000 também estabelecem as diretrizes para as auditorias ambientais, 

avaliação de desempenho ambiental, rotulagem ambiental e análise do ciclo 

de vida dos produtos, possibilitando a transparência da organização e de 

seus produtos em relação aos aspectos ambientais, viabilizando harmonizar 

os procedimentos e diretrizes aceitos internacionalmente com a política 

ambiental adotada pela mesma.

ISO 9000
Série de normas que 
descrevem os elementos 
básicos e a orientação para a 
implementação de um sistema 
de qualidade. Fonte: ISO 9000 – 
Sistemas de Qualidade (2008).

ISO 14000
Série de normas que tem 
como objetivo a criação de um 
sistema de gestão ambiental 
que auxilie as organizações a 
cumprirem seus compromissos 
assumidos com o ambiente 
natural, estabelecendo, 
também as diretrizes para as 
auditorias ambientais, avaliação 
de desempenho ambiental, 
rotulagem ambiental e análise 
do ciclo de vida dos produtos.
 Fonte: ISO 14000 – Gestão 
ambiental (2008).
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Agora que você já viu o que signifi ca ISO e seus conjuntos de normas para o meio 

ambiente, falaremos da gestão ambiental e da aplicação destas normas ISO.

1. As normas da ISO são formuladas com qual objetivo principal?

2. Desde quando existe a série de normas ISO 14 000?

3. Qual o objetivo da série de normas ISO 14 000?  

7.3 Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é defi nido como o conjunto de pro-

cedimentos que irão ajudar a organização a entender, controlar e diminuir os 

impactos ambientais de suas atividades, produtos e/ou serviços. Está baseado 

no cumprimento da legislação ambiental vigente e na melhoria contínua do 

desempenho ambiental da empresa, isto é, não basta estar dentro da lei, 

mas deve haver, também, uma clara decisão de melhorar cada vez mais o seu 

desempenho com relação ao ambiente natural.

Um SGA efi caz pode possibilitar às organizações uma melhor condição de 

gerenciamento de seus aspectos e impactos ambientais, além de interagir 

na mudança de atitudes e de cultura da empresa. Pode, também, alavancar 

os resultados fi nanceiros da mesma, uma vez que atua na melhoria contí-

nua de processos e serviços.

1. Como é defi nido um SGA?

2. Em que está baseado o SGA?

3. A que se refere a série ISO 9 000?

Resumo

Nesta aula, você viu que a gestão ambiental pública está representada por seus 

órgãos competentes, cada um no uso de suas atribuições faz seu papel dentro 

dessa gestão. Sendo a educação ambiental uma ferramenta imprescindível para 

melhoria e preservação do meio ambiente. Você também compreendeu que 

a série de normas ISO 14000 tem como objetivo a criação de um sistema de 

gestão ambiental que auxilie as organizações a cumprirem seus compromissos 

assumidos com o ambiente natural, tornando-as mais competitivas no mercado.
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Atividades de Aprendizagem

1. Suponha que você construirá um empreendimento agroindustrial na ci-

dade. Qual a primeira coisa a ser feita?

2. Quais são os documentos necessários ao licenciamento ambiental?

3. Qual o objetivo da série de normas ISO 14 000 e da série 9 000?

4. O que um sistema de gestão ambiental possibilita às organizações?
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