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SUSTENTABILIDADE INDUSTRIAL: MODELOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
AMBIENTAL 

1. RESUMO 

Tem-se constatado atualmente uma discrepância entre o rápido avanço tecnológico 
e  a preservação do meio ambiente. Soma-se a este fato o desequilíbrio entre o 
planejamento habitacional e a produção agrícola para atender a esta demanda. No 
que diz respeito ao setor agrícola, verifica-se a crescente exploração das terras e 
dos biomas naturais. Este fato vem tornando o solo cada vez mais vulnerável a 
problemas ecológicos tais como erosão, desertificação e aumento da temperatura no 
planeta. Em contrapartida, muitas instituições vêm adotando modelos de 
sustentabilidade a fim de produzirem de forma ecologicamente correta. Ou seja, um 
sistema de gestão ambiental. Neste projeto de iniciação científica tem-se por 
objetivo apresentar um estudo sobre modelos e instrumentos sobre gestão 
ambiental. Através deste estudo, poder-se-á ter embasamento para inferir sobre a 
importância deste tema, uma vez que é imprescindível pensar no atendimento das 
necessidades sócio-ambientais para as gerações presente e futura. Este projeto de 
pesquisa será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica que, além de permitir 
à compreensão do tema, permitirá identificar os parâmetros necessários à 
implantação de um projeto de sustentabilidade industrial viável e que promova uma 
melhor qualidade de vida.   
 

2. INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos ocorridos no último século trouxeram consigo 

inúmeras consequências tanto positivas como negativas. Dentre as negativas, a 

crescente produção de resíduos urbanos, que sem prévio planejamento, não tiveram 

local apropriado para armazenamento. Somando-se a este fato têm-se os resíduos 

industriais (sólidos, líquidos e gasosos) que juntos promoveram um grande 

desequilíbrio natural ao meio ambiente.  

O tema sustentabilidade nunca foi tão discutido quanto na atualidade, 

principalmente nas questões que envolvem a geração de bens de consumo direto ou 

indireto quer material ou virtual. 

O termo sustentabilidade vem sendo amplamente utilizado em diversas áreas. 

Na área econômica este termo é visto como um modelo de gestão do meio 

ambiente, que obtém um retorno lucrativo para a instituição que a utiliza, fazendo 

com que cresça economicamente por meio de recursos naturais e de tecnologias 

eficientes e que produzam pouca poluição. Na área social sustentabilidade diz 

respeito à preocupação com o desenvolvimento de uma humanidade sustentável, 

através de projetos sociais, métodos que diminuam a pobreza e a fome, tentando 

elevar a qualidade de vida das mesmas. 

Para a população em geral a palavra sustentabilidade está diretamente 

relacionada ao termo reciclagem. Porém, existem outros meios de preservação e 
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reutilização de materiais que são tanto ou mais eficientes e que não comprometem a 

receita de uma instituição.  

O conceito de produção mais limpa, inicialmente designado como tecnologia 
limpa, foi desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma) e significa aplicar, de forma contínua e integrada, uma 
estratégia ambiental aos processos, produtos e serviços de uma indústria, a 
fim de aumentar a eficiência e reduzir riscos ao meio ambiente e ao ser 
humano. Essa estratégia visa prevenir a geração de resíduos, em primeiro 
lugar, e ainda minimizar o uso de matérias-primas, água e energia. (VALLE, 
2006, p. 102). 

 Estes meios podem ser definidos por um modelo de gestão chamado de 

gestão ambiental. Este modelo visa diminuir perdas de materiais que possam ser 

utilizados para outros fins, analisa, explora, desenvolve e executa projetos que 

busquem não somente a preservação do meio ambiente, mas também a melhoria do 

local de atuação de modo ecologicamente verde. 

 Sabe-se que o planeta terra não é fonte infinita de matéria-prima, fato este 

desconsiderado pelo setor produtivo nas décadas de 60 e 70 ao produzir seus 

produtos. Geralmente este setor percebia sua produção como um modelo de reta 

finita que iniciava com a extração da matéria prima do meio-ambiente e que 

posteriormente era submetido à modelagem e finalmente embalado. Este processo 

incluía a aquisição e utilização destes produtos até o final de sua vida útil sendo 

finalmente descartado como resíduo sem valor comercial. Todavia, sabe-se 

atualmente que este procedimento é equivocado, uma vez que ao final desta 

corrente, produtos sem valor agregado são utilizados na produção de um novo 

produto. Em suma, tem-se a formação de um ciclo de produção.  

Diversas organizações empresariais estão cada vez mais preocupadas em 
atingir e demonstrar um desempenho mais satisfatório em relação ao meio 
ambiente. Neste sentido, a gestão ambiental tem se configurado como uma 
das mais importantes atividades relacionadas com qualquer 
empreendimento. (KRAEMER, 2004, p. 08). 

  

 Tem-se observado atualmente maior número de instituições com projetos de 

sustentabilidade. Por aplicarem os conceitos de produção ecologicamente verde, 

seus produtos são aceitos pela sociedade de forma diferenciada, pois demonstram 

mais segurança e responsabilidade para com seu consumidor. Portanto, com o 

gerenciamento de matéria prima que possa suprir a demanda de consumo e respeito 

aos recursos naturais, tem-se um modelo de produção no qual a degradação do 

meio ambiente será reduzida. Assim sendo, os resíduos que se acumulam ao final 

de um ciclo poderão ser reaproveitados. 

A indústria ganhou, ao longo dos anos, importância cada vez maior em 
virtude da expansão de sua escala de produção, induzida pelo crescimento 
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populacional e pela sofisticação do padrão de consumo dos indivíduos, 
gerando grande degradação ambiental. Por sua vez, o processo de 
produção agrícola também é responsável por uma grande parcela dessa 
degradação em virtude do modelo de produção ambiental adotado. 
(SEIFFERT, 2010, p. 42). 

Muitos setores gerenciais tentam manipular seu comprometimento para com 

responsabilidade social quanto à sustentabilidade industrial, implantando áreas de 

preservação ambiental e comprando e vendendo créditos de carbono, por exemplo. 

Na verdade estão burlando as leis existentes e iludindo seus consumidores finais. 

Não estão diminuindo seus recursos primários para que os ecossistemas se 

mantenham ecologicamente protegidos, mas distribuindo pontos de áreas verdes. 

Com esta atitude irresponsável, muitas espécies não se adaptam, pois estão fora de 

seus habitats originais.  

Para que as futuras gerações tenham uma idéia da riqueza do que foi 
produzido no planeta, para que sobrevivam amostras de todos os valores 
produzidos pela natureza ou pela história, é necessário definir esses 
patrimônios, que são áreas consideras intocadas, protegidas, resguardadas 
contra a ambição do lucro do comércio. O estabelecimento de áreas 
tombadas ou protegidas pelo poder público é um avanço na defesa da 
natureza e das obras artísticas, arquitetônicas ou urbanísticas importantes 
do passado. Sem essa proteção, tais obras estariam condenadas à 
destruição para dar lucro a alguns. (MONOGRAFIAS BRASIL). 

 

 Felizmente verifica-se a implantação gradual do modelo de sustentabilidade, o 

que viabiliza a formulação de um modelo de gestão por intermédio de modelos de 

sistema de gestão ambiental tais como: ISO 14001. Este modelo deve auxiliar na 

promoção de um sistema sustentável que segue um modelo ecologicamente correto. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto é compreender como se deu o desenvolvimento do 

conceito de sustentabilidade industrial em um curto período de tempo, ou seja, quais 

os fatores que contribuíram para este feito. 

São objetivos específicos do projeto: 

• Identificar os métodos a serem empregados no gerenciamento de uma 

empresa através do sistema de gestão ambiental; 

• Pesquisar os modelos de gestão a serem aplicados em uma instituição 

para que se torne ecologicamente correta mediante a aplicação do 

conceito de sustentabilidade; 

• Identificar qual o sistema de gestão ambiental apropriado para um 

modelo industrial sustentável; 
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• Correlacionar a prática de desmatamento e geração de resíduos 

poluidores com a necessidade de implantação de uma gestão 

ambiental; 

• Entender os tipos de planejamento ecologicamente corretos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do projeto de pesquisa proposto será efetuado 

essencialmente por meio de pesquisas de caráter exploratório. Ou seja, abrangerá 

uma ampla revisão bibliográfica bem como pesquisas em endereços fidedignos da 

rede de conexão mundial. 

Este procedimento permitirá uma ampla visão sobre o tema e, portanto a 

formação de uma visão critica sobre o mesmo. Desta forma, ter-se-á um 

embasamento teórico que possibilite uma filtragem das abordagens de maior 

relevância para o prosseguimento deste projeto de pesquisa.  Isto é, promover um 

sistema de gestão que consiga equilibrar os meios de produção industrial 

ecologicamente e socialmente corretos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com a explosão da revolução industrial, as indústrias à vapor começaram a  realizar 

produção de objetos em escala de grande quantidade, isso trouxe um grande 

avanço econômico e tecnológico no último século, mas também iniciou-se o 

processo de êxodo rural, a superpopulação nas cidades, através disso foram criados 

muitos empregos. Mas também vieram as condições básicas de moradia, acumulo 

de lixo nas ruas e becos, a poluição elevada, expelida pelas fábricas, o 

desmatamento e a degradação do meio ambiente para suprir a matéria prima 

necessária para a indústria, entre muitos outros pontos. 

 Após décadas, percebeu-se que o meio ambiente estava se degradando pela 

ação do homem, no qual retirou uma grande parte da proteção da terra, ao analisar, 

foi verificado que a terra tem um tempo limite para se recompor, pois ela é composta 

por finitas reservas de matéria prima para produção industrial. 

 Em 1972, ocorreu na Suécia a primeira Conferência Mundial sobre Meio 

Ambiente, com participação de dezenas de Estados, mas somente no final da 

década de 70, iniciou-se conceitos e projetos de diminuição dos impactos que eram 
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causados pela humanidade para com o planeta. Em 1983, a Organização das 

Nações Unidas(ONU), criou uma Comissão Mundial sobre meio ambiente e 

Desenvolvimento, caracterizado como um órgão independente, mas somente quatro 

anos depois que se materializou um relatório e que até hoje é um dos mais 

importantes – Nosso Futuro Comum – relatório responsável pelos primeiros 

conceitos sobre sistemas de desenvolvimento sustentável. 

Em 1992 no Rio de Janeiro, na Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
reconheceu-se à importância de assumir a idéia de 
sustentabilidade em qualquer programa ou atividade de 
desenvolvimento. 
Nesse aspecto as empresas têm um papel extremamente 

relevante. Através de uma prática empresarial sustentável, 
provocando mudança de valores e de orientação em seus 
sistemas operacionais, estarão engajadas à idéia de 
desenvolvimento sustentável e preservação do meio 
ambiente. (KRAEMER. 2004. p05) 
 

 Na cidade do rio de janeiro ano de 1992, houve a Segunda Conferência sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (conhecida como Rio-92, ou Eco-92), 

compareceram nesta conferencia 175 estados, nos quais foram delegados para a 

mesma, cientistas e líderes de grande expressão. Na qual foi induzida a criação de 

um plano prático chamada de Agenda21, compondo uma ação para formar um novo 

conceito para a economia e a população mundial. 

 Na ultima década tem-se observado que o planeta está mudando seu clima, 

no qual altera todo o ecossistema presente nele, escassez de chuva, chuva ácida, 

crescimento prematuro de plantas, migração de animais para outros ecossistemas 

que não pertencem aos mesmos, entre muitos outros problemas, causando um 

grande impacto ambiental no planeta. 

Define-se impacto ambiental como qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por alguma forma de matéria ou energia e resultante 
das atividades humanas que direta ou indiretamente afetem a 
segurança, a saúde o bem-estar, as atividades 
socioeconômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias 
e a qualidade dos recursos ambientais. (VALLE. 2006. p85). 

 A quantidade de recursos para produção que o meio ambiente pode sustentar 
tem realizado uma grande discussão e grandes polêmicas há muito tempo. Ela se 
estende com propostas relativas de que ainda há grande quantidade para suprir, até 
há quem diga que esta quantidade já se esgotou, Malthus foi uma dessas pessoas 
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pessimistas, em 1798 publicou uma obra com o título – Ensaio sobre a População – 
na qual afirmava que a população, quando não controlada, havia de crescer 
consideravelmente, e que na época a produção de alimento estava crescendo 
aritmeticamente e não proporcionalmente a população. Afirmava também de que a 
guerra, pestes, e doenças enfermas eram necessárias para combater este 
crescimento que se decorria principalmente da classe pobre. 

Despido dos exageros de Malthus quanto aos métodos para 
reequilibrar o nível de população à oferta de alimentos e 
outros recursos, o neomalthusianismo  continua pessimista 
quanto ao futuro da humanidade, ainda prega a necessidade 
de controle da população e acha que os pobres são os 
responsáveis pela degradação ambiental.(BARBIERI. 2010. 
p16). 

 
  O ser humano, igualmente como qualquer ser vivo presente neste planeta, 
retira recursos do meio ambiente para seu sustento e consequentemente devolve as 
sobras para à mesma. Em um ambiente natural, os restos de qualquer organismo 
vivo, se decompõem em elementos químicos que são absorvidos rapidamente por 
outros seres, de maneira que nada é perdido no ciclo, sempre havendo um 
reaproveitamento completo. 

 Não é o mesmo caso que ocorre com algumas sobras do ser humano, 
existem algumas delas que demoram centenas, milhares de anos para se 
decomporem e que não podem ser transformado ou reaproveitado para nada, 
denominado de poluição, este problema só foi observado com o decorrer dos anos, 
quando houve um acumulo muito avançado de sobras e que eram depositados em 
qualquer local, há algumas décadas não havia um modelo de deposito adequado 
para alguns tipos de resíduos inutilizáveis. 

 Mas além de sobras residuais, o ser humano também poluí seu ar, através 
das fábricas, onde são emitidas toneladas de Gás Carbônico (CO2) todos os dias, o 
qual sobe para a atmosfera e aumenta o efeito estufa da terra, assunto que é muito 
discutido ultimamente.  

O efeito estufa nada mais é do que o aquecimento da terra através da 
captação de raios solares que são refletidos pela terra e alguns são segurados pela 
atmosfera, isto sempre existiu e sempre existirá. Mas o diferencial deste efeito é de 
que com a liberação do CO2 pelas indústrias, é formado na atmosfera um manto 
composto por gases, que retém esses raios, aumentando assim a temperatura no 
planeta. 

Segundo o IPCC, a aceleração do processo de aquecimento 
global observada durante os últimos 50 anos se deve muito 
provavelmente a um aumento dos gases do efeito estufa. 
Entre eles o metano, produzido pela flatulência dos ovinos e 
bovinos. Ele é um dos mais nocivos - cerca de 20 vezes mais 
potente que o dióxido de carbono. Levando em consideração 
que a pecuária representa 16% da poluição mundial, 
cientistas têm procurado a solução para esse problema. Na 
Nova Zelândia, por exemplo, para compensar os efeitos dos 
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gases emitidos, pensou-se em cobrar imposto pela posse de 
gado. (Mundoquente) 

 A partir da combinação destas verdades, a tomada de consciência da 

humanidade para com o planeta, não deve ser um modelo de correção, pois o 

mundo através do sistema capitalista, molda a população através de um modelo 

consumista, pessoas que tenham sede por coisas novas e que as vezes não 

precisariam realmente do objeto a ser comprado, mas sim uma política de mudança, 

na qual cada ser humano deveria antes de realizar a reciclagem de seus resíduos, 

realizar uma reciclagem mental, no qual se deve basear os seguintes princípios. 

Qual o verdadeiro motivo de fabricar estes resíduos,será que realmente precisaria 

deste produto, qual a minha contribuição para com a restauração do planeta. 

Deveríamos ter uma ideia central de que o nosso planeta é composto de um 

ecossistema riquíssimo, e que fluí harmoniosamente, todos os seres vivos presentes 

nela dependem um do outro. A humanidade em geral já não tem uma visão do todo, 

mas sim só do que realmente importa para ela, seu egocentrismo faz com que 

pense somente no seu bem capital, nas suas riquezas, deixando o bem natural para 

uma de suas ultimas preocupações. 

“Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de 
uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, 
somos uma família humana e uma comunidade terrestre com 
um destino comum. Devemos nos juntar para gerar uma 
sociedade sustentável global fundada no respeito pela 
natureza, nos direitos humanos universais, na justiça 
econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este 
propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, 
declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, 
com a grande comunidade de vida e com as futuras 
gerações.” (Trecho retirado da Carta da Terra). 

 Ecologia e empresa, a alguns anos atrás eram duas realidades consideradas 

conceitos que se repeliam, ou seja, uma não tinha nada há ver com a outra. Sabe-se 

que ecologia é o estudo do meio ambiente da fauna e da flora, hoje em dia sabe-se 

que muitas empresas estão adotando um modelo onde se é observado os recursos 

naturais que a empresa possuí, com o estudo através ecologia uma empresa, sabe 

perfeitamente qual a quantidade necessária que pode retirar do ambiente em sua 

volta, sem causar uma degradação de grande porte.  

Muitas empresas possuem sistemas de reaproveitamento de sobras, nas 

quais são reconhecidas como empresas ecologicamente corretas, isso leva a 

preservação de parte do meio ambiente, um dos fatores que compõem as empresas 
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como modelos responsáveis perante os consumidores. A gestão ambiental teve seu 

surgimento como uma alternativa que buscava modelos de sustentabilidade dos 

sistemas considerados entrópicos1  

Cabe ao setor empresarial incorporar processos de inovação 
que criem modelos com alto valor social e baixo custo 
ambiental; influenciar os consumidores a optar por produtos 
mais eficientes e sustentáveis e retirar do mercado mundial 
seus produtos e serviços insustentáveis. (ALMEIDA. 2009. 
p20) 

O conceito deste tipo de gestão surgiu do mesmo modo como o 

desenvolvimento sustentável, nas ultimas décadas foram necessários à criação de 

sistemas que trouxessem harmonia entre a indústria e o meio ambiente. Para que 

essa harmonia ocorra perfeitamente entre os sistemas entrópicos e a 

sustentabilidade, a gestão ambiental tem de lidar necessariamente com situações 

muito complexas, envolve problemas que precisam ser melhoradas gradualmente no 

decorrer da gestão.  

Gestão Ambiental não é um conceito novo nem uma 
necessidade nova, mas algo que foi amadurecendo ao longo 
dos anos, a partir das contribuições de várias área de 
conhecimento, mas particularmente das engenharias, 
ciências biológicas, administração, geologia e geografia. 
Evoluiu historicamente, das demandas associadas aos 
sistemas de saneamento básico, em virtude do crescimento 
das metrópoles, para um enfoque propriamente de gestão 
induzido pelas áreas de conhecimento de engenharia de 
produção e administração. (SEIFFERT. 2010. p46). 

 

 No inicio da implantação deste sistema de gestão, era utilizado principalmente 

na gestão pública. Mas ultimamente, o conceito de gestão vem sendo aplicado 

também aos programas de ação desenvolvidos por empresas de origem privada. 

Desta maneira, o conceito de gestão ambiental foi evoluindo para uma direção, onde 

a gestão compartilhada entre os agentes envolvidos em papéis diferentes para com 

o meio ambiente tem seus princípios de proteção perante a mesma. 

 

 A proposição de leis e normas revelou um aspecto básico relacionado ao 

ambiente de produção, uma questão que veio a tona é de que parâmetros seriam 

necessários para que tornassem o processo de produtividade ambientalmente 

adequado. No decorrer do desenvolvimento foi realizado uma busca para assegurar 

que as mesmas estivessem relacionadas a um padrão. 

6. RESULTADOS 
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 O resultado que surgiu referente ao processo de discussões ao redor destes 

problemas ambientais, e mesmo assim continuar com a promoção do 

desenvolvimento econômico, foi o surgimento das Normas ISO 14000 e ISO 14001. 

Elas procuram desenvolver uma organização para que se encaminhe há uma gestão 

ambiental efetiva. 

 O conjunto dessas normas surgiu no decorrer da ultima década, ela foi o 

resultado dos fóruns e discussões que vinham sendo feitos sobre os problemas 

ambientais perante as empresas. Com as normas, a busca das empresas para 

implementarem em suas empresas , foi tão crescente perante ao fato de que elas 

procuram criar uma imagem ambiental adequada. 

  
Com relação ao panorama brasileiro, apesar de o meio 

empresarial ainda considerar problemas ambientais como 
secundários, o governo passou a publicar a partir de 1980 
uma série de regulamentações restringindo a poluição 
industrial. Isso vem precipitando uma mudança progressiva 
no ambiente de negócios das organizações, principalmente 
no que tange a localização e atuação das mesmas, 
acarretando assim mudanças na sua forma de produção. 
(SEIFFERT. 2007. p25). 

 

Em países desenvolvidos, existe uma grande exigência do governo com as 

empresas de seus respectivos países, as empresas que não seguem as normas, 

além de serem obrigados a possuírem “selos verdes”, fazem com que elas lancem 

também programas de gerenciamento ambiental. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a conclusão do mesmo, houve um maior esclarecimento das pretensões 

das Indústrias, perante o meio ambiente. Não existe uma indústria que tenha 100% 

de sustentabilidade dentro de seu processo. 

A maioria parte delas está caminhando para um padrão próximo, mas sempre 

bloqueadas pelo sistema Capitalismo, que visa o lucro através de todos os meios de 

insumos obtidos da natureza. 

Para que haja uma harmonia perfeita entre os sistemas entrópicos e a 

sustentabilidade, a gestão ambiental tem de lidar necessariamente com situações 

muito complexas, envolve problemas que precisam ser melhoradas gradualmente no 

decorrer da gestão. 
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