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RESUMO 

Devido aos graves problemas ambientais que ocorrem atualmente no mundo, as empresas 

passaram a sofrer uma forte pressão por parte dos governos e da sociedade para que invistam 

em mecanismos de produção menos impactantes. As várias discussões em torno da questão 

levaram à criação de normas que regulamentam a gestão ambiental no ambiente empresarial. 

Uma das normas mais disseminadas atualmente é a ISO 14001, que orienta o processo de 

implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Desde que sejam cumpridos os 

requisitos da norma, a organização pode pleitear sua certificação. Várias experiências têm 

demonstrado as vantagens de se obter uma certificação ISO 14001. Entre os principais 

benefícios podem ser citados: a economia, resultante de uma maior eficiência nos processos 

produtivos; a conquista de novos mercados e os benefícios para o meio ambiente. Espera-se 

que a médio prazo, até mesmo a permanência no mercado esteja condicionada à posse desta 

certificação. Com o objetivo de servir como fonte de informação para as empresas, este 

trabalho apresenta um estudo de caso que demonstra a estruturação do SGA de uma empresa 

do ramo siderúrgico, a unidade da ArcelorMittal, em Juiz de Fora, MG. O estudo permitiu 

ilustrar em termos práticos o funcionamento de um SGA, elucidando como cada requisito da 

norma é cumprido nesta empresa. Como complementação, são sugeridas algumas adaptações 

para a implantação da ISO 14001 nas pequenas e médias empresas. 
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ABSTRACT 

Due to serious environmental problems that occur in the world today, companies began 

to suffer strong pressure from governments and society to invest in machinery for 

production less impact. The various discussions around the issue led to the creation of 

rules that regulate the environmental management in the business environment. One of 

the standards is more widespread today to ISO 14001, which guides the implementation 

process of an Environmental Management System (EMS). Since they are met the 

standard requirements, the organization can plead their certification. Several 

experiments have demonstrated the advantages of obtaining an ISO 14001 certification. 

Among the main benefits can be cited: the economy, resulting from greater efficiency in 

production processes, the conquest of new markets and benefits to the environment. It is 

expected that the medium term, even to stay in the market to depend on the possession 

of this certification. Aiming to serve as an information source for business, this work 

presents a case study that demonstrates the design of an EMS company in the steel 

industry, the unity of ArcelorMittal in Juiz de Fora, Brazil. The study allowed 

illustrating in practice the operation of an EMS, clarifying how each requirement of the 

standard is met in the company. As a complement, some changes are suggested for the 

implementation of ISO 14001 in small and medium enterprises. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a sociedade tem sofrido conseqüências de seu crescimento desenfreado e 

de sua relação estritamente predatória com a natureza. Alterações climáticas, 

disseminação de doenças, escassez de recursos, catástrofes naturais e muitos outros 

problemas vêm assolando a humanidade. Diante desta situação, surgiram as 

preocupações com o meio ambiente, a necessidade de conservá-lo e as 

responsabilidades de cada setor da sociedade nessa empreitada. 

Após a década de 70, o homem passou a tomar consciência do fato de que as raízes dos 

problemas ambientais deveriam ser buscadas nas modalidades de desenvolvimento 

econômico e tecnológico e de que não seria possível confrontá-los sem uma reflexão 

sobre o padrão de desenvolvimento adotado (GODART, 1996). Segundo Seiffert 

(2007), essa percepção teria levado a humanidade a repensar a sua forma de 

desenvolvimento, essencialmente calcada na degradação ambiental, resultando no 

surgimento de uma abordagem de desenvolvimento sob uma nova ótica, conciliatória 

com a preservação ambiental. Assim, surge o conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

De acordo com o relatório da Brundtland Commission – Nosso futuro comum, 

publicado em 1987, desenvolvimento sustentável é: 

“aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades.” (NOSSO FUTURO 

COMUM – [COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1987]). 

Diante do panorama descrito, vários setores sociais foram influenciados de diferentes 

modos. Os governos assumiram uma postura mais restritiva quanto à legislação 

ambiental, os consumidores passam a considerar a variável “qualidade ambiental” na 

decisão de comprar um produto, a sociedade em geral está atenta à responsabilidade 

social e ambiental das empresas. Todos estes fatores acabaram por influenciar também 
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os setores produtivos, que se viram forçados a adicionar a questão ambiental no 

ambiente de suas empresas. Para tal fim, as organizações têm investido nos chamados 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGAs). 

Para que o SGA de uma empresa seja certificado e reconhecido em todo o mundo, ele 

deve atender aos requisitos da norma ISO 14001. Esta norma tem por objetivo prover as 

organizações de elementos de um SGA eficaz, passível de integração com os demais 

objetivos da organização. 

O objetivo geral do presente trabalho é mostrar como se deu o processo de implantação 

do SGA em uma unidade do ramo siderúrgico, a ArcelorMittal, situada no município de 

Juiz de Fora, Minas Gerais. O foco da pesquisa foi a investigação do processo 

desenvolvido pela empresa para obter a certificação ISO 14001.  

O objetivo específico do trabalho é proporcionar a disseminação das informações 

inerentes ao processo de implantação de um SGA, seguindo as orientações da ISO 

14001, para que empresas interessadas em obter a certificação possam usar o estudo 

como um guia para implantar o seu próprio SGA. 

Para melhor compreensão do texto, serão apresentados os resumos de cada capítulo, de 

forma a mostrar a seqüência dos assuntos abordados ao longo do trabalho. 

No capítulo 2 é apresentada a revisão da literatura, abordando o conceito de um Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA), a relação do SGA com a norma ISO 14001, e o contexto 

histórico em que surgiram estas abordagens.  

O capítulo 3 demonstra o detalhamento das fases de implantação de um SGA. 

O capítulo 4 traz o estudo de caso em si, realizado na unidade da ArcelorMittal de Juiz 

de Fora, Minas Gerais. 

Finalizando, o capítulo 5 aborda as conclusões finais sobre o estudo, com considerações 

para adaptação a pequenas e médias empresas. 
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2 REVISÃO DA LITERATRA 

2.1 A inserção da questão ambiental no ambiente empresarial 

As primeiras indústrias surgiram em uma época em que os problemas ambientais eram 

de pequena expressão, em virtude das reduzidas escalas de produção e das populações 

comparativamente menores e pouco concentradas. As exigências ambientais eram 

poucas e a fumaça das chaminés era um símbolo de progresso, apregoada 

orgulhosamente na propaganda de diversas indústrias (DONAIRE, 1999). 

Ainda segundo Donaire (1999), o agravamento dos problemas ambientais alterou 

profundamente esse quadro, gerando um nível crescente de exigências. A nova 

consciência ambiental, surgida no bojo das transformações culturais que ocorreram nas 

décadas de 1960 e 1970, ganhou grandes dimensões e tornou a proteção do meio 

ambiente como um dos princípios mais fundamentais do homem moderno. Na nova 

cultura, a fumaça passou a ser vista como anomalia e não mais como uma vantagem. 

Com o vertiginoso crescimento demográfico observado nas últimas décadas, tem-se 

acentuado muito as pressões sobre os recursos naturais, evidenciando cada vez mais que 

tais recursos são limitados. Em seu livro, Seiffert (2007) alerta para o fato de que a 

escassez ou esgotamento dos recursos naturais constituem uma séria ameaça ao bem 

estar presente e ao futuro da humanidade. 

Confirmando as previsões realizadas, a população da Terra atingiu seis bilhões de 

habitantes. Isso vem representando um aumento da demanda por produtos e serviços. 

Mesmo que sejam mantidas as taxas de crescimento econômico deste ciclo de 

desenvolvimento, isso determinará uma forte pressão sobre os meios de produção 

(SEIFFERT, 2007). 

Diante do cenário descrito, nas últimas décadas vem ocorrendo uma mudança muito 

grande no ambiente em que as empresas operam. Antes, as organizações eram vistas 

apenas como instituições econômicas com responsabilidades referentes às questões de 

“o quê”, “como” e “para quem” produzir. Entretanto, novos papéis devem agora ser 
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desempenhados pelas empresas, como resultado das alterações no ambiente em que 

operam (DONAIRE, 1999). 

De acordo com Seiffert (2007), o dilema da empresa moderna é o de adaptar-se a este 

processo de necessidade de melhoria do desempenho ambiental ou correr o risco de 

perder espaços arduamente conquistados num mercado extremamente competitivo e 

globalizado, sendo imperativo aplicar princípios de gestão ambiental condizentes com 

os pressupostos do desenvolvimento sustentável. 

De fato, a comunidade empresarial vem tomando consciência de seu papel na 

preservação do meio ambiente: 

“A comunidade empresarial se deu conta de que os padrões 

de produção e consumo corrente são insustentáveis. Ao 

mesmo tempo entendeu que, para continuarem funcionando, 

suas empresas terão que integrar, cada vez mais, componentes 

ambientais a suas estratégias comerciais e a seu planejamento 

de longo prazo.” (SEBRAE, 2004, p. 35). 

Enquanto isso, as preocupações com o meio ambiente não param de crescer e acabaram 

atingindo o próprio mercado, redesenhando-o com estabelecimento de um verdadeiro 

mercado verde, que torna os consumidores tão temíveis quanto os órgãos fiscalizadores 

de meio ambiente (DONAIRE, 1999). 

Com isso, a proteção ambiental deslocou-se mais uma vez, deixando de ser uma função 

exclusiva de produção para tornar-se também uma função da administração. 

Contemplada na estrutura organizacional, interferindo no planejamento estratégico, 

passou a ser uma atividade importante na organização da empresa, seja no 

desenvolvimento das atividades de rotina, seja na discussão de cenários alternativos e a 

conseqüente análise de sua evolução, gerando políticas, metas e planos de ação. Assim, 

a preocupação com o meio ambiente torna-se, enfim, um valor da empresa, explicitado 

publicamente como um dos objetivos principais a ser perseguido pelas organizações 

(DONAIRE, 1999). 
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De acordo com o SEBRAE (2004), uma estratégia ambiental adequada, expressa numa 

política ambiental, obviamente, é o marco inicial para que as empresas integrem seus 

aspectos ambientais às suas operações. As ferramentas para assegurar atenção 

sistemática e atingir os objetivos incluem, entre outras, Sistemas de Gestão Ambiental 

(SGAs) e auditorias ambientais. Estas ajudam a controlar e aperfeiçoar o desempenho 

ambiental de acordo com a política ambiental da empresa. Ferramentas adicionais 

também estão à disposição, como metodologias para avaliação do ciclo de vida dos 

produtos, programas de rotulagem ambiental e métodos para avaliação de desempenho. 

Ao aplicar esses instrumentos, muitas companhias e suas partes interessadas têm 

demandado maior clareza de detalhes para elaborar e implementar Sistemas de Gestão 

Ambiental e entender os conceitos de auditorias desses sistemas. Ao mesmo tempo, 

surgiu a necessidade de um campo de atuação nivelado em relação a esses aspectos, 

que, por sua vez, requer um novo aprendizado não só dos dirigentes empresariais, mas 

de todos os atores do processo produtivo - colaboradores internos, fornecedores, 

terceirizados, vendedores e compradores (SEBRAE, 2004). 

Entretanto, nem todas as empresas estão aptas a iniciarem com a implantação de um 

SGA. Donaire (1999) afirma que as empresas têm respondido às exigências 

mercadológicas em três fases, que podem estar superpostas, de acordo com o grau de 

conscientização dentro da empresa. Estas fases são: 

• controle ambiental nas saídas; 

• integração do controle ambiental nas práticas e processos industriais; 

• integração do controle ambiental na gestão administrativa. 

Algumas organizações encontram-se na primeira fase, enquanto a maioria se encontra 

na segunda fase e apenas uma minoria na, já amadurecida, terceira fase. 

Como conseqüência dos argumentos expostos, percebe-se uma tendência de as 

empresas buscarem implantar em suas plantas seus SGAs, como forma de responder às 

necessidades que o mercado agora exige. As empresas que já implantaram de forma 

satisfatória seu SGA tendem a buscar um certificado que demonstre seu sucesso na 
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empreitada. Assim, o passo seguinte à implantação do SGA é a busca da certificação 

pela norma ISO 14001. 

2.2 Conceito de Sistemas de Gestão Ambiental 

Cada vez mais a questão ambiental está se tornando matéria obrigatória das agendas dos 

executivos de empresas. A globalização dos negócios, a internacionalização dos padrões 

de qualidade ambiental descritos na série ISO 14000, a conscientização crescente dos 

consumidores e a disseminação da educação ambiental nas escolas permitem antever 

que a exigência que farão os futuros consumidores em relação à preservação do meio 

ambiente e à qualidade de vida deverão intensificar-se (DONAIRE, 1999). 

Seiffert (2007) também aponta que o surgimento de novas normas, assim como a 

crescente busca por parte das empresas de uma imagem ambientalmente mais adequada, 

vem sendo induzida por uma mudança de hábitos de consumo, patrocinada pelo 

crescimento da preocupação ambiental, percebida já nos dias de hoje. 

Além das pressões exercidas pelos consumidores, existem ainda outros atores da 

sociedade que estimulam as empresas a adotarem uma preocupação ambiental: 

“Essa preocupação global em relação às questões ecológicas 

foram transferidas para as indústrias sob as mais diversas 

formas de pressão: financeiras (bancos e outras instituições 

financeiras evitam investimentos em negócios com perfil 

ambiental conturbado), seguros (diversas seguradoras só 

aceitam apólices contra danos ambientais em negócios de 

comprovada competência em gestão do meio ambiente), 

legislação (crescente aumento das restrições aos efluentes 

industriais pelas agências ambientais)...” (CAJAZEIRA, 

1998, p.3). 

A resposta que as indústrias têm dado às pressões de mercado descritas é a adoção de 

um Sistema de Gestão Ambiental em suas unidades, com o objetivo de demonstrar que 

sua performance ambiental é satisfatória. 
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Para melhor entendimento do contexto, faz-se necessária, neste momento, uma 

conceituação de Sistema de Gestão Ambiental. De acordo com a norma NBR ISO 

14001:2004, um SGA é definido como: 

“a parte de um sistema da gestão de uma organização 

utilizada para desenvolver e implementar sua política 

ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais.” (NBR 

ISO 14001:2004). 

Uma outra definição é dada pela United States Environmental Protection Agency 

(EPA): 

“Um Sistema de Gestão Ambiental é um conjunto de 

processos e práticas que capacitam uma organização a reduzir 

seus impactos ambientais e aumentar sua eficiência 

operacional.” (EPA, 2002). 

Várias definições podem ainda ser encontradas, e note-se que em todas elas está 

implícita a idéia de que um SGA deve ser entendido como um processo adaptativo e 

contínuo. Brawer e Koppen (2008) enfatizam essa idéia, afirmando que a melhoria 

contínua é o elemento chave da ISO 14001. Os autores afirmam que tal melhoria está no 

cerne do chamado ciclo PDCA - do inglês Plan, Do, Check, Act - o qual é designado 

como a mola propulsora de um SGA – Figura 1. 

 

Figura 1: Modelo de SGA: PDCA (Plan, Do, Check, Act). 
Fonte: FIESP, 2007 
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O ciclo PDCA pode ser brevemente descrito da seguinte forma: 

• P – Planejar (Plan): estabelecer os objetivos e processos necessários para 

atingir as metas, em concordância com a política ambiental da organização. 

• D – Executar (Do): implantar o que foi planejado. 

• C – Verificar (Check): monitorar e medir os processos em conformidade com a 

política ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e relatar os resultados. 

• A - Agir (Act): implementar ações necessárias para melhorar continuamente o 

desempenho do SGA. 

De acordo com Seiffert (2007), a gestão ambiental integra em seu significado: 

• a política ambiental, que é o conjunto consistente de princípios doutrinários que 

conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no que concerne à 

regulamentação ou modificação no uso, controle, proteção e conservação do 

meio ambiente; 

• o planejamento ambiental, que é o estudo prospectivo que visa a adequação do 

uso, controle e proteção do ambiente às aspirações sociais e/ou governamentais 

expressas formal ou informalmente em uma política ambiental, através da 

coordenação, compatibilização, articulação e implantação de projetos de 

intervenções estruturais e não estruturais; 

• o gerenciamento ambiental, que é o conjunto de ações destinado a regular o uso, 

controle, proteção e conservação do meio ambiente, e a avaliar a conformidade 

da situação corrente com os princípios doutrinários estabelecidos pela política 

ambiental. 

É importante destacar que a implantação de um SGA não deve ser encarada como 

necessária apenas para se evitar problemas de cunho legal, mas também como uma 

forma de agregar valor às empresas e melhorar o seu processo produtivo, resultando em 

ganhos financeiros. 
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2.3 As normas da série ISO 14000 

A ISO – International Organization for Standardization - é uma organização 

internacional, fundada em 23 de fevereiro de 1947, sediada em Genebra, na Suíça, que 

elabora normas internacionais. Tornou-se mundialmente conhecida e passou a integrar 

os textos de administração através da ISO 9000, que é um conjunto de normas que se 

refere aos Sistemas de Gerenciamento da Qualidade na Produção de Bens de Consumo 

ou Prestação de Serviços (DONAIRE, 1999). 

Em 1996, a ISO publicou a primeira versão de uma série de normas que dizem respeito 

às questões ambientais dentro de uma empresa – as normas ISO 14000. Para Seiffert 

(2007), o surgimento dessas normas veio como resultado do processo de discussões em 

torno dos problemas ambientais e de como promover o desenvolvimento econômico 

sustentável. Ainda segundo a autora, essa família de normas foi o resultado de um 

processo que vinha evoluindo ao longo dos diversos fóruns de discussões sobre 

problemas ambientais, e que buscavam uma maneira de levar soluções para o ambiente 

produtivo. 

As normas da série ISO 14000 foram editadas no Brasil pela ABNT, sob a sigla NBR 

ISO 14000. Este é um conjunto de normas de garantia da qualidade ambiental, 

entretanto, somente a ISO 14001 é passível de certificação (GAVRONSKY, 2003). 

Seiffert (2007) divide as normas da série de acordo com dois enfoques básicos: 

organização e produto/processo. 

O enfoque na organização engloba as seguintes normas: 

• Sistemas de Gestão Ambiental (ISO 14001 e ISO 14004): a norma ISO 14001 é 

a única da série que permite a certificação de um SGA, sendo a única cujo 

conteúdo é efetivamente auditado na forma de requisitos obrigatórios. A ISO 

14004, embora seja uma norma que visa à orientação, apresenta um caráter não 

certificável, fornecendo apenas importantes informações para a implantação dos 

requisitos da ISO 14001. 
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• Auditoria de SGA (ISO 19011): esta norma veio a substituir as normas ISO 

14010, 14011 e 14012. Estabelece os procedimentos e requisitos gerais das 

auditorias e dos auditores de um SGA.  

• Avaliação de Desempenho Ambiental (ISO 14031): apresenta diretrizes para a 

realização da avaliação de desempenho ambiental dos processos nas 

organizações. 

O enfoque no produto e processo engloba as seguintes normas: 

• Rotulagem Ambiental (ISO 14020, 14021 e 14024): estas normas estabelecem 

diferentes escopos para a concessão de selos ambientais; diferentemente da ISO 

14001, não certificam a organização, mas linhas de produtos e processos que 

devem apresentar características específicas. A rotulagem ambiental dentro do 

escopo da ISO é extremamente interessante, uma vez que se constitui em um 

padrão de credibilidade e aceitação internacional. 

• Avaliação de Ciclo de Vida (ISO 14040, 14041, 14042, 14043 e 14044): 

estabelecem a sistemática para realização de avaliação do ciclo de vida do 

produto. Essa avaliação é realizada considerando a abordagem do “berço ao 

túmulo”, ou seja, desde os insumos e a matéria prima que entram no processo, 

passando pelos poluentes gerados, até a fase de descarte do produto ao final de 

sua vida útil. 

• Aspectos Ambientais em Normas de Produtos (ISO/TR 14062): orienta os 

elaboradores de normas de produtos, buscando a especificação de critérios que 

reduzam os efeitos ambientais advindos de seus componentes. 

É importante destacar, mais uma vez, que embora todas essas normas forneçam uma 

base conceitual e estrutural importante para a implantação da ISO 14001 e posterior 

certificação, exclusivamente os requisitos da ISO 14001 são indispensáveis e auditados 

para a obtenção de uma certificação de SGA. Em breve será disponibilizada a nova 

norma ISO/CD 14005, que vai inserir a avaliação de desempenho ambiental no escopo 

da ISO 14001 (SEIFFERT, 2007). 
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Depois de enumerar-se quais são as normas da série ISO 14000, vai-se agora focar na 

norma ISO 14001 como um instrumento para a gestão ambiental. 

A norma ISO 14001 especifica os requisitos para que um sistema de gestão ambiental 

capacite uma organização a desenvolver e implementar uma política e objetivos que 

levem em consideração requisitos legais e informações sobre aspectos ambientais 

significativos. Pretende-se que se aplique a todos os tipos e portes de organizações e 

para adequar-se a diferentes condições geográficas, culturais e sociais (NBR ISO 

14001:2004). 

Ao adotar um SGA em conformidade com a norma ISO 14001, espera-se uma melhoria 

do desempenho ambiental da empresa. Entretanto, para alcançar esta melhoria deve-se 

lembrar de que as especificações da norma pressupõem que a organização irá 

periodicamente rever e avaliar o seu SGA, conforme destaca Conrado (1998). Tal 

pressuposto é bastante previsível, uma vez que a norma incorpora os princípios do ciclo 

PDCA. 

É importante ressaltar que a norma ISO 14001 não estabelece requisitos absolutos para 

o desempenho ambiental além do comprometimento, expresso na política, de atender à 

legislação e regulamentos aplicáveis e com a melhoria contínua. Assim, duas 

organizações que desenvolvam atividades similares, mas que apresentem níveis 

diferentes de desempenho ambiental, podem ambas, atender aos seus requisitos 

(SEBRAE, 2004). 

De acordo com Gavronsky (2008), em 2005 existiam mais de oitenta e oito mil 

organizações certificadas na norma ISO 14001 no mundo todo; a maioria em países 

desenvolvidos. O autor destaca, no entanto, que depois de um lento processo inicial, o 

número de certificações em países em desenvolvimento vem crescendo numa taxa 

maior do que cem por cento ao ano e já respondem por mais de vinte por cento de todas 

as certificações atualmente. Só no Brasil, na época do estudo, havia 182 empresas 

certificadas. 

Deve-se ressaltar que a conquista da certificação traz consigo inúmeras vantagens 

competitivas, o que poderia ajudar a explicar o aumento no número de certificações que 

tem sido observado. 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
12 

2.4 Os fatores que motivam a implantação de um SGA – ISO 14001 

A decisão por parte de uma empresa de implantar um SGA é voluntária, fato que leva 

ao questionamento de quais seriam os motivos que levam uma organização a optar por 

esse sistema.  

Percebe-se atualmente uma tendência clara de que empresas que incluam a questão 

ambiental em sua estratégia administrativa, consigam uma vantagem real em um 

mercado global cada vez mais competitivo. 

Quando as organizações decidem implantar o seu SGA, elas não estão visando apenas 

os benefícios financeiros - economia de matéria-prima, eficiência na produção e 

marketing. Estão também, estimando os riscos de não gerenciar adequadamente seus 

aspectos ambientais - acidentes, descumprimento da legislação ambiental, incapacidade 

de obter crédito bancário e outros investimentos de capitais, além da perda de mercados 

por incapacidade competitiva (SEBRAE, 2004). 

Morrow e Rondinelli (2002) realizaram um trabalho onde pesquisaram estudos de caso 

que apresentavam entrevistas com administradores acerca das motivações que os 

levaram a adotar um SGA; a essa revisão adicionaram um estudo de caso realizado por 

eles, investigando as mesmas motivações em indústrias alemãs de energia e gás. Os 

fatores apontados no estudo são os mesmos apontados no restante da literatura, a saber: 

• melhoria no desempenho ambiental, o que possibilita uma postura mais proativa, 

em vez de apenas reativa, permitindo antever problemas antes que eles 

aconteçam. Um SGA eficaz auxilia também a identificar possibilidades de 

melhoria no processo produtivo, que de outra forma, poderiam passar 

despercebidos. 

• aumento da competitividade, proporcionado pela conquista de novos mercados e 

pelos investimentos possibilitados graças ao excedente de recursos advindos da 

economia de insumos e energia e da diminuição de desperdícios que um SGA 

proporciona. Outra vantagem se apresenta na forma de aumento de credibilidade 

frente aos investidores, devido ao aumento da confiabilidade e segurança 
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ambiental demonstrada através de seu SGA; tal fator permite maiores 

investimentos e crescimento da organização. 

• destaca-se aqui, que além de economizar, a empresa pode ainda obter lucros; 

graças às chamadas eco-inovações, onde resíduos do processo produtivo passam 

a se tornar produtos passíveis de gerar renda com sua venda para outras 

indústrias (DAROIT e NASCIMENTO, 2000). 

• melhoria da imagem pública, resultando em conquista de novos mercados, com 

consumidores cada vez mais exigentes quanto à qualidade ambiental dos 

produtos. Outro resultado é a atração de mais investimentos, com maiores 

facilidades de se obter crédito. Além dessas questões, a melhoria da imagem 

institucional facilita o relacionamento com os respectivos órgãos reguladores e 

fiscalizadores. 

• facilidade de lidar com as questões legais. Um dos requisitos para a certificação 

ISO 14001 de um SGA é o cumprimento de todos os requisitos legais, de forma 

que um SGA bem estruturado facilita que a empresa esteja em conformidade 

nesta questão. 

Os fatores apresentados ajudam a entender porque cada vez mais empresas buscam 

implantar um SGA e certificá-lo. Devido à globalização, os mercados tornaram-se 

acirradamente competitivos e há cada vez menos espaço para empresas que não 

busquem a inovação de suas práticas gerenciais. Atualmente, qualquer detalhe pode ser 

um diferencial mercadológico importante, pois muitos fatores se incorporaram ao 

conceito de qualidade. Os consumidores modernos estão cada vez mais atentos e 

informados sobre questões referentes à responsabilidade social das empresas que 

produzem seus produtos alvo. Questões de ética e correção se incorporam 

crescentemente aos padrões de consumo vigentes, estando na moda o “politicamente 

correto” e o chamado “consumo consciente”.  
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2.5 Influência da variável ecológica nas unidades administrativas 

Confrontadas com as questões ambientais, as unidades administrativas são afetadas de 

forma diferenciada, em virtude de sua maior ou menor ligação funcional com a área 

ambiental. Nesse sentido, para que a empresa atinja seus objetivos, a atividade de meio 

ambiente na organização deve potencializar ao máximo sua atuação junto aos demais 

setores da empresa, buscando integração profissional, em plena sintonia de interesses 

(DONAIRE, 1999), como pode ser verificado na figura 2: 

 

Figura 2: Ligação da área de meio ambiente com as demais áreas funcionais. 
Fonte: Donaire, 1999 

Segundo Donaire (1999), o aspecto mais importante a ser considerado para a perfeita 

harmonização e integração da área ambiental junto às demais áreas funcionais é a 

disposição política da alta administração em transformar a causa ecológica em um 

princípio básico da empresa. 
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2.6 Integração do SGA a outros sistemas de gestão administrativa 

Além das normas referentes ao SGA, outras normas existem e que trabalham outros 

elementos da gestão empresarial. Em 1987, foi publicada a primeira versão da norma 

ISO 9001, que se refere à gestão da qualidade. Esta norma ganhou uma segunda edição 

em 2000, quando seu escopo tornou-se mais compatível com a norma ISO 14001. Em 

1999 foi publicada a OHSAS 18001, que se refere à gestão de aspectos relativos à saúde 

e segurança ocupacional. A essas questões, soma-se ainda a SA 8000, referente à 

responsabilidade social das empresas. 

De acordo com Jorgensen e colaboradores (2006), a ISO tem trabalhado no sentido de 

tornar as normas mais compatíveis entre si, facilitando a integração dos sistemas. Essa 

integração em um Sistema de Gestão Integrado (SGI) gera benefícios interessantes para 

as organizações. 

O quadro 1 traz uma comparação entre as normas ISO 9001 e ISO 14001: 

 

Quadro 1: Comparação ISO 9001 x ISO 14001. 
Fonte: Gazeta Mercantil, 24/04/1996. 
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A importância da integração dos sistemas da ISO 14001 e ISO 9001 reside 

principalmente no fato de permitir uma redução significativa dos custos de implantação. 

Isso ocorre em virtude da redução de demanda de técnicos mais especializados para a 

elaboração de novos procedimentos, os quais poderiam, em sua maioria, estar sendo 

simplesmente adaptados (SEIFFERT, 2007). O mesmo é válido para outros sistemas de 

gestão, ligados à segurança e saúde ocupacional (OHSAS 18001) e responsabilidade 

social (SA 8000). 

Para Seiffert (2007), os maiores benefícios de um SGI são: o tempo economizado na 

pesquisa e construção do sistema; economia de custos graças à combinação das 

auditorias; economia de horas/homem; redução da amplitude de gerenciamento; redução 

do volume de papel gerado e redução de custos operacionais. 

Hines apud Jorgensen et al. (2006) destaca duas possibilidades de integração: 

• Alinhamento: realização de um paralelo entre os sistemas, baseando-se nas 

similaridades entre os padrões para estruturar o sistema. O propósito do 

alinhamento é reduzir custos com administração e auditorias. Os procedimentos 

de cada área continuam separados, porém registrados no mesmo manual de 

gestão. 

• Integração: integração total de todos os procedimentos e instruções relevantes. 

Uma abordagem do tipo Gerenciamento da Qualidade Total (GQT) tem seu foco 

nos empregados, consumidores e na melhoria contínua. 

De acordo com Jorgensen e colaboradores (2006), alguns aspectos genéricos são 

fundamentais a todos os sistemas de gestão, como: o comprometimento da alta 

administração; a definição de uma política clara; o planejamento; estabelecer objetivos e 

metas viáveis; treinamento e conscientização dos empregados; procedimentos de 

comunicação; auditorias; documentação e controle de registros; controle de não 

conformidades; ações preventivas e corretivas e revisão do sistema. 

 Segundo Seiffert (2007), percebe-se que as empresas que já possuem um sistema de 

gestão da qualidade implantado oferecem uma certa resistência ao processo de 

integração dos sistemas. Tal receio é natural, tendo em vista que um processo de 
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integração ineficaz pode levar à desestruturação do SGQ (Sistema de Gestão da 

Qualidade) já operante e certificado. Entretanto, a autora destaca que são inúmeros os 

casos bem sucedidos de integração, principalmente devido às diferentes possibilidades 

de integração existentes. No entanto, a autora destaca também a necessidade de se 

realizar uma criteriosa análise da viabilidade de se integrar os sistemas, tendo em vista 

que as primeiras edições da ISO 9001 não tinham o foco na melhoria contínua, o que 

pode gerar conflitos entre os sistemas a serem integrados. 

2.7 Gestão ambiental no Brasil 

No Brasil, a gestão do meio ambiente caracteriza-se pela desarticulação dos diferentes 

organismos envolvidos, pela falta de coordenação e pela escassez de recursos 

financeiros e humanos para gerenciamento das questões relativas ao meio ambiente 

(DONAIRE, 1999). Essa situação é o resultado de diferentes estratégias adotadas em 

relação à questão ambiental no contexto do desenvolvimento econômico do Brasil, uma 

vez que a economia brasileira, desde os tempos coloniais, caracterizou-se 

historicamente por ciclos que enfatizavam a exploração de determinados recursos 

naturais (MONTEIRO apud DONAIRE, 1999). 

Segundo Seiffert (2007), apesar de o meio empresarial ainda considerar problemas 

ambientais como secundários, o governo passou a publicar a partir de 1980 uma série de 

leis restringindo a poluição industrial. Isso vem provocando uma mudança progressiva 

no ambiente de negócios das organizações, principalmente no que tange à localização e 

atuação das mesmas, acarretando assim mudanças na sua forma de produção 

(DONAIRE, 1999). Fica evidenciado dessa forma que, no Brasil, assim como em todos 

os demais países, de modo geral, as ações que inicialmente fomentaram os mecanismos 

de gestão ambiental nas organizações foram induzidas notadamente pela intervenção 

governamental, a qual é reflexo da evolução histórica do país (SEIFFERT, 2007). 

Por outro lado, ainda de acordo com Seiffert (2007), vem crescendo entre os governos a 

idéia de que políticas orientadas pelo mercado são mais eficientes do que mecanismos 

de imposição ou regulamentações ambientais. Em virtude disso, normas ambientais vêm 

sendo desenvolvidas. Além disso, concomitantemente, são criadas alternativas de 

taxação cujos valores são proporcionais aos níveis de poluição produzidos, ao passo que 

é deixada ao encargo das empresas a decisão sobre suas prioridades de investimentos e 
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políticas de produção (CORTAZAR et al. apud SEIFFERT, 2007). A percepção dos 

governos sobre a maior eficiência das empresas em estabelecer as formas de 

operacionalização da maneira como serão alcançados os níveis de poluição 

estabelecidos, tem reflexos diretos no tipo e na amplitude de aplicação dos instrumentos 

a serem institucionalizados para esse fim (SEIFFERT, 2007). 

Dentro desse contexto, as empresas brasileiras começam a incorporar a questão 

ambiental em suas estratégias organizacionais. Grandes corporações têm implantado 

seus SGAs baseados na norma NBR ISO 14001, facilitando, inclusive, o trabalho dos 

órgãos fiscalizadores. Cabe ressaltar, no entanto, que a maioria das empresas brasileiras 

são de pequeno e médio porte e dentre estas, a maior parte não incorporou ainda os 

valores ambientais à sua gestão. Esta situação é preocupante, tendo em vista que estas 

empresas têm um potencial poluidor muito diversificado e impera uma cultura entre elas 

de que seu impacto ao ambiente seja proporcional ao tamanho do empreendimento. No 

entanto, todas essas organizações somadas podem ter uma ação cumulativa bastante 

ampla sobre os ambientes naturais.  

Apesar de a legislação brasileira para questões relativas ao meio ambiente ser bem 

estruturada, é conhecido que no nosso país, os órgãos de fiscalização não têm a 

possibilidade de realizarem seu papel de forma satisfatória. Empresas certificadas na 

ISO 14001 têm como requisito atenderem a toda a legislação pertinente, porém as 

pequenas e médias empresas muitas vezes desrespeitam a legislação, em virtude da 

fragilidade dos órgãos reguladores e fiscalizadores.  

Recentemente, ainda que de forma tímida, pequenas e médias empresas têm começado a 

se preocupar com a questão do meio ambiente, graças à ação de órgãos de auxílio ao 

pequeno empreendedor. Instituições como o SEBRAE e a FIESP, por exemplo, têm 

trabalhado de forma a conscientizar essa parcela do empresariado, disponibilizando 

material de orientação e trabalhando na disseminação de informações referentes a uma 

produção menos impactante para o meio ambiente. 
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2.8 Pequenas e médias empresas e a ISO 14001 

As empresas de pequeno a médio porte apresentam grande potencial de mercado para 

implantação de SGAs – ISO 14001 -, e o sucesso dessa norma poderá ser medido 

através do grau de sua adoção por empresas com este perfil, que tipicamente necessitam 

de um melhor direcionamento em relação a assuntos ambientais (MONTABON et al, 

2000). 

A melhoria da performance ambiental de pequenas e médias empresas (PMEs) torna-se 

importante, independente de seus impactos ambientais totais serem conhecidos, uma 

vez que elas são parte fundamental da sociedade empresarial, que podem contribuir de 

forma coletiva para o desenvolvimento sustentável (HILLARY, 2004). 

De acordo com Miles e Russel apud Seiffert (2007), os motivos típicos que têm levado 

as PMEs a adotarem um SGA são: 

• melhoria da imagem da organização – um motivo baseado no relacionamento 

entre o desempenho ambiental e o desempenho econômico. O reforço da 

reputação permite às empresas de pequeno e médio porte obter concessões para 

sua participação de mercado, bem como maior capacidade de fixação de preços; 

• exigências de clientes – a capacidade de usar estratégias de alianças de longo 

prazo com corporações multinacionais, as quais estão determinando a adoção da 

ISO 14001; 

• relacionamentos com as partes interessadas – a adoção da ISO 14001 pode 

reforçar a imagem das empresas de pequeno a médio porte e auxiliá-las em sua 

negociação com organismos de fiscalização ambiental, clientes com 

sensibilidade ambiental, empregados e ONGs; 

• inovação de processos – um SGA - ISO 14001, juntamente com um programa de 

redução da poluição, pode ajudar a baixar custos e aumentar a eficiência de seu 

processo produtivo. 
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Por outro lado, há que se considerar as dificuldades enfrentadas pelas PMEs para 

aderirem à ISO 14001. Seiffert (2007) destaca os principais pontos-chave relativos à 

estas dificuldades: 

• a maioria destas empresas é pressionada por considerações associadas a tempo e 

dinheiro, o que as desencoraja a realizar investimentos, mesmo que 

economicamente benéficos para a melhoria de seu desempenho ambiental; 

• muitas PMEs dão baixa prioridade a temas ambientais; 

• pressões de ordem legal, de mercado e financeiras ainda são, de modo geral, 

relativamente fracas para estas empresas; 

• grande parte das PMEs ainda carecem de conscientização ou entendimento de 

seus impactos ambientais e opções disponíveis para melhorarem seu 

desempenho. 

Porém, cabe ressaltar que uma das orientações básicas para a elaboração da norma ISO 

14001 é sua aplicabilidade a todos os tipos e portes de organizações. Essa flexibilidade 

pode ser considerada um importante fator motivador para sua implantação e difusão em 

nível mundial. 

É evidente que a certificação pode tornar-se uma condição essencial para PMEs 

venderem seus produtos dentro de uma cadeia de fornecedores de grandes empresas 

multinacionais. A certificação de SGAs por empresas de pequeno a médio porte tende a 

se elevar muito, as quais tenderão a tornar-se mais maduras, melhor orientadas 

tecnicamente, maiores e mais competitivas em virtude de estarem em uma cadeia 

produtiva de mercado globalizado (MILES et al, 1999). 

Diante da importância já exposta de as PMEs adotarem um SGA, é desejável que 

mecanismos de conscientização, treinamento e financiamento sejam disponibilizados 

aos pequenos e médios empreendedores. Programas de treinamento a baixo custo ou a 

custo zero, como os que começam a ser implementados por órgãos como SEBRAE e 

FIESP, são iniciativas bem vindas. Para conscientização, workshops e palestras podem 

ser alternativas viáveis, patrocinadas por ONGs e outros setores da sociedade. Linhas de 
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financiamento e subsídios por parte do governo podem auxiliar as PMEs na elaboração 

e implantação de seus SGAs. É importante o investimento em capacitação das equipes 

de trabalho, para que as PMEs não se vejam escravizadas pelas empresas de consultoria 

e, assim, possam alcançar autonomia no gerenciamento de seus aspectos ambientais, 

inclusive para manter sua certificação. 
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3 AS FASES DE IMPLANTAÇÃO DE UM SGA ISO 14001 

 Para Seiffert (2007), o grande desafio para a implantação de SGAs é estabelecer um 

fundamento metodológico que sirva de suporte ao seu desenvolvimento e, 

principalmente, implantação e manutenção. Tendo em vista as dificuldades de pequenas 

e médias empresas, a autora propõe um sistema de implantação cooperativa, onde as 

empresas participantes reunissem recursos financeiros e compartilhassem os gastos e os 

benefícios na implantação do sistema, o que ajudaria a reduzir os custos para 

organizações com este perfil. 

As fases de implantação de um SGA – ISO 14001 descritas aqui serão as seguintes: 

planejamento, implantação, verificação, ações corretivas e preventivas e revisão crítica. 

3.1 Fase de planejamento 

É importante frisar que problemas ocorridos nesta fase podem inviabilizar a 

implantação do SGA. Portanto, atenção especial deve ser dada a este primeiro passo. 

3.1.1 Requisitos legais e outros requisitos 

Este subsistema envolve as determinantes legais relacionadas à questão ambiental na 

implantação de um SGA (SEIFFERT, 2007). Como determina a norma ISO 14001, “a 

organização deve estabelecer e manter procedimentos para identificar e ter acesso à 

legislação e outros requisitos por ela subscritos aplicáveis aos aspectos ambientais de 

suas atividades, produtos e serviços” (NBR ISO 14001:2004). 

Cajazeira (1998) sugere que, caso a empresa não tenha um departamento jurídico com 

profissionais competentes em legislação ambiental, a contratação de uma consultoria 

seria fortemente indicada. 

A norma de orientação NBR ISO 14004:1996 sugere algumas perguntas que deverão 

dar suporte à empresa no momento da concepção deste subsistema: 
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1. Como a organização acessa e identifica os requisitos legais e outros requisitos 

aplicáveis? 

2. Como a organização acompanha os requisitos legais e outros requisitos? 

3. Como a organização acompanha as alterações nos requisitos legais e outros 

requisitos? 

4. Como a organização comunica informações pertinentes ao seu pessoal, no 

tocante aos requisitos legais e outros requisitos? 

A discussão em torno dessas questões permite identificar fontes de dados de 

informações, bem como estabelecer a forma como elas serão processadas e resultarão 

em informações para os outros subsistemas do SGA. Trata-se de um subsistema que 

deve atuar no sentido de identificar, caracterizar e coletar as informações constantes dos 

requisitos legais, disseminando-a entre os agentes responsáveis e interessados 

envolvidos com o SGA (SEIFFERT, 2007). 

De acordo com Cajazeira (1998), deve-se inicialmente recuperar toda a documentação 

envolvida na obtenção do ciclo de licenças ambientais – localização, implantação e 

operação. Ainda segundo o autor, no caso da licença de operação, cada condicionante 

deve ser rigorosamente checada. Toda a correspondência entre o órgão ambiental e a 

empresa deve ser resgatada. 

Depois que toda a documentação referente às licenças estiver disponível, é hora de se 

preocupar com a legislação relativa às suas atividades (CAJAZEIRA, 1998). É 

importante salientar que todos os níveis de legislação devem ser observados – 

municipal, estadual, federal e internacional, se for o caso. Além desses requisitos, a 

empresa deverá observar também códigos industriais, normas voluntárias e 

compromissos contratuais (SEIFFERT, 2007). 

Como pode-se observar, esta é uma fase complexa, que exige dos profissionais 

conhecimentos relativos tanto às questões ambientais quanto à legislação. Profissionais 

com este perfil são escassos no mercado, o que torna os poucos consultores disponíveis 

consideravelmente caros, especialmente para as PMEs. 
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Seiffert (2007) aponta uma alternativa a este empecilho, que é a compra de uma base de 

dados específica sobre legislação ambiental. Sobre esta base, o departamento jurídico da 

empresa ou a assessoria externa realiza uma primeira triagem dos itens legais 

relevantes. Em seguida, os profissionais da área de meio ambiente fazem uma análise 

mais apurada, em função das peculiaridades da empresa. Depois destas análises, as 

informações devem ser incorporadas a um cadastro de requisitos legais e outros. É 

importante ressaltar que este cadastro deve ser constantemente revisto e atualizado. 

3.1.2 Avaliação de aspectos e impactos ambientais 

A NBR ISO 14001:2004 define aspecto ambiental como: 

“elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o meio ambiente” (NBR 

ISO 14001:2004). 

A referida norma traz também o conceito de impacto ambiental: 

“Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou 

benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos 

ambientais da organização” (NBR ISO 14001:2004). 

Através das definições acima, fica claro que aspecto e impacto ambiental guardam entre 

si uma relação de causa e efeito. 

A identificação dos aspectos ambientais associados a atividades, processos e produtos é 

uma das etapas mais importantes da implementação de um SGA (TIBOR apud 

SEIFFERT, 2007). A adequada implementação deste subsistema é particularmente 

crítica para a implantação de um SGA, porque determinará sua abrangência e robustez 

(SEIFFERT, 2007). 

De acordo com o Guia de Implantação de SGA publicado pela EPA (2000), o trabalho 

nesta fase envolve a reunião e organização das informações sobre as atividades da 

empresa. A informação reunida deve abranger quatro tópicos: 

• mapeamento dos processos e atividades da empresa; 
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• identificar as entradas e saídas para cada atividade, em todos os passos do 

processo; 

• identificar os aspectos ambientais associados em cada entrada e saída do 

processo; 

• identificar os requisitos legais e outros. 

A mesma publicação destaca que o processo de identificação dos aspectos ambientais se 

desenvolve de forma mais satisfatória se forem formados grupos de discussão com 

todos os empregados da organização, o que permite um melhor comprometimento dos 

mesmos e a consideração de diferentes perspectivas na observação dos aspectos 

ambientais presentes nas atividades da empresa. 

O Guia de Implantação da EPA detalha o passo a passo para realização de cada um dos 

tópicos mencionados anteriormente. Entretanto, vale ressaltar que a forma de proceder 

tal avaliação pode variar muito em cada caso, sem necessariamente perder 

funcionalidade. 

Passo 1: Desenvolver um mapeamento das atividades e processos da empresa 

O primeiro passo para identificar os aspectos ambientais de uma empresa é desenvolver 

um mapa de processos, produtos e serviços. Primeiro, deve-se classificar as atividades 

em áreas ou em passos do processo produtivo. Assim, elas podem ser revistas uma por 

uma. 

Esta lista de atividades ou processos deve ser usada para desenvolver um mapa que 

descreva a ordem em que as atividades acontecem. Algumas áreas podem requerer o seu 

próprio mapa, outras podem fazer parte de um mapa maior. 

Além dos processos produtivos, é necessário que se incluam no mapa os aspectos 

ambientais dos produtos e serviços. 
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Passo 2: Identificar as entradas e saídas de cada atividade 

O próximo passo na avaliação é identificar as entradas e saídas de cada processo no 

mapa desenvolvido no passo 1. Deverão constar as entradas e saídas que podem causar 

algum impacto ambiental. Considerando-se, por exemplo, que no mapa existe um 

processo referente à cópia de documentos no escritório, ter-se-á como entrada do 

processo o documento original, tinta, papel e energia; as saídas seriam a cópia do 

documento, cartuchos vazios de tinta, restos de papel e ruídos. 

Passo 3: Identificação dos aspectos ambientais de cada atividade 

O próximo passo é identificar os aspectos ambientais associados a cada entrada e saída 

dos processos, já identificadas no passo 2. Deve-se ter em mente ao identificar os 

aspectos ambientais de cada atividade as seguintes questões: 

• Esta atividade pode interagir de alguma forma (benéfica ou prejudicial) com o 

meio ambiente? 

• Esta atividade pode ser tóxica ou perigosa para os seres humanos ou para o meio 

ambiente de alguma forma? 

• Esta atividade utiliza recursos naturais? 

• Em se tratando de um produto, como ele será usado e disposto pelo consumidor? 

O quadro 2 ilustra um exemplo de identificação de aspectos e impactos relativos à 

atividade de cópia de documentos citada no passo 2: 

Entrada/Saída Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Papel Geração de resíduos de papel Uso de recursos naturais, poluição dos 
solos e da água. 

Energia Uso de energia Uso de recursos naturais, poluição do 
ar 

Cartucho de tinta 
Geração de cartuchos vazios, 
que podem liberar produtos 
tóxicos 

Contaminação do meio ambiente, 
impacto sobre a saúde humana 

 

Quadro 2: Aspectos e impactos ambientais de cópias de documentos. 
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Passo 4: Identificar os requisitos legais e outros 

O último passo é identificar a legislação ambiental e outros requisitos pertinentes às 

atividades, produtos e serviços da empresa. 

3.1.3 Elaboração da política ambiental 

Este subsistema relaciona-se ao estabelecimento de parâmetros que orientem a gestão 

ambiental da organização. A política da organização é entendida como um conjunto de 

intenções sobre determinado assunto (SEIFFERT, 2007). 

As intenções são estabelecidas pelos níveis hierárquicos mais elevados, resultando 

numa série de medidas concretas, as quais irão orientar condutas gerenciais, fixando 

desta forma princípios que servem de orientação para o coletivo organizacional 

(MOURA, apud SEIFFERT, 2007). 

Segundo Cajazeira (1998), a formação da política ambiental vem sendo historicamente 

um item normativo ainda delegado ao caráter empírico das organizações. Geralmente 

forma-se um grupo de pessoas que, baseadas em políticas de outras empresas, elaboram 

um texto quase sempre formado por frases de efeito, que no entanto, pouco tem a ver 

com as práticas e anseios da organização. 

De acordo com Assumpção (2004), a política ambiental é a força motriz para 

implementação e aprimoramento do SGA de uma organização, permitindo que seu 

desempenho ambiental seja mantido e aperfeiçoado. A norma recomenda que o contexto 

da política declarada reflita realmente o comprometimento da alta administração com o 

atendimento dos requisitos legais e com os outros que a empresa subscreve 

(ASSUMPÇÃO, 2004). Ainda segundo o autor, a política ambiental constitui a base 

sobre a qual a organização estabelece seus objetivos e metas. É recomendado que a 

redação da política seja suficientemente clara, para que o entendimento de todas as 

partes interessadas seja inequívoco. 

Abaixo, a título de exemplo, está reproduzida a política ambiental do Grupo 

ArcelorMittal como um todo: 
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“A ArcelorMittal opera com todos os aspectos da siderurgia moderna, bem como com a 

operação de mineração de minério de ferro e carvão mineral associadas. Produz uma 

ampla gama de produtos de aços planos, longos e inoxidáveis, para atender às atuais 

necessidades de todos os principais mercados consumidores. 

O aço é o material de escolha para a proteção ambiental; não apenas ambientalmente 

correto, mas também possui um desempenho superior a outros materiais por ser 

imediatamente reciclável. 

A excelência ambiental, incorporada em todas as atividades de processamento, é 

promovida com base nos seguintes princípios: 

1. Implementação dos sistemas de gestão ambiental, incluindo a certificação ISO 

14001 em todas as unidades de produção;  

2. Conformidade com todas as leis e regulamentações ambientais relevantes e 

outros compromissos da empresa;  

3. Melhoria contínua no desempenho ambiental, fazendo uso do monitoramento 

sistemático e objetivando a prevenção da poluição;  

4. Desenvolvimento, melhoria e aplicação de métodos de produção de baixo 

impacto ambiental, fazendo uso de matérias-primas localmente disponíveis;  

5. Desenvolvimento e fabricação de produtos ambientalmente corretos, 

enfocando seu uso e subseqüente reciclagem;  

6. Uso eficiente de recursos naturais, energia e solo;  

7. Gerenciamento e redução, onde for tecnicamente e economicamente viável, das 

origens das emissões de CO2 na siderurgia;  

8. Compromisso e responsabilidade dos empregados no desempenho ambiental;  

9. Consciência e respeito dos fornecedores e contratados com a política ambiental 

da ArcelorMittal;  
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10. Comunicação e diálogo aberto com todas as partes interessadas afetadas pelas 

operações da ArcelorMittal. 

Luxemburgo, 11 de junho de 2007.” 

3.1.4 Elaborando os objetivos e as metas 

Este subsistema caracteriza-se por buscar a elaboração e manutenção de objetivos e 

metas claramente definidos e mensuráveis. Os objetivos e as metas devem estar 

relacionados a cada nível e função organizacional que guarde alguma relação com a 

questão ambiental, os quais devem ser pautados pela política ambiental, estabelecendo 

desta forma a junção das diretrizes operacionais com a orientação geral dada à gestão 

ambiental. Esta vinculação entre objetivos, metas e política deve buscar um 

comprometimento da organização com o controle, a melhoria e a eliminação dos 

impactos ambientais adversos (SEIFFERT, 2007). 

Objetivos ambientais são os propósitos, determinados pela organização, com relação 

aos seus aspectos e impactos ambientais significativos e ao atendimento aos requisitos 

legais, à luz da política ambiental estabelecida e tendo em vista as opções tecnológicas e 

os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis (FIESP, 2007). 

Metas ambientais são os resultados esperados e, sempre que possível, determinados ou 

estimados de modo quantitativo, quanto ao atendimento dos objetivos definidos no 

âmbito do SGA da organização. As metas devem ter a capacidade de indicar claramente 

se os objetivos foram alcançados ou não. Ao final, o atendimento às metas estabelecidas 

levará às conclusões sobre a melhoria do desempenho ambiental da organização, 

demonstrando se o SGA está operando satisfatoriamente (FIESP, 2007). 

De acordo com Seiffert (2007), é importante ter em mente que existe um inter-

relacionamento marcante entre este subsistema e os subsistemas Programas de Gestão 

Ambiental, Aspectos/Impactos Ambientais e Requisitos legais. Ainda segundo a autora, 

a elaboração de objetivos e metas pela organização e sua materialização através dos 

Programas de Gestão Ambiental representam uma forma de gerenciamento de aspectos 

ambientais significativos que apresentam uma importância estratégica para a mesma. 
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Para o alcance dos objetivos e metas, a organização deve estabelecer Programas de 

Gestão ambiental que incluam: a atribuição de responsabilidades para atingir os 

objetivos e metas em cada função e nível pertinente da organização e, os meios e o 

prazo no quais estes devem ser atingidos (ASSUMPÇÃO, 2004). 

3.1.5 Implantação dos Programas de Gestão Ambiental 

O estabelecimento de uma forma sistematizada para o alcance de metas e objetivos 

ambientais é responsabilidade do subsistema Programa de Gestão Ambiental (PGA). 

Neste subsistema, são estabelecidos atribuições, responsabilidades, indicadores e 

recursos para o alcance de metas e objetivos ambientais. Desta forma, o PGA trata do 

estabelecimento formal das linhas de ação que a empresa irá desenvolver (SEIFFERT, 

2007). 

Recomenda-se também que o programa inclua, quando apropriado e exeqüível, 

considerações e detalhes de planejamento, projeto, produção, comercialização e estágios 

da deposição final de cada determinado material (ASSUMPÇÃO, 2004). 

A FIESP (2007) recomenda que deve-se sempre associar as atividades e os parâmetros 

dos programas com os objetivos e metas, por sua vez associados aos aspectos e 

impactos ambientais significativos que se pretende tratar e reduzir. 

3.2 Fase de implantação 

A definição da estrutura e das responsabilidades relacionadas ao SGA encontra-se 

diretamente relacionada à implementação e à operacionalização do sistema. A partir de 

seu estabelecimento, torna-se possível seu desenvolvimento e continuidade da 

implantação do SGA. Isso decorre do fato de que passa a existir uma definição de 

atribuições permanentes para os vários sujeitos envolvidos, bem como a coordenação de 

seus esforços frente ao aparato desenvolvido para a gestão ambiental na organização 

(SEIFFERT, 2007). 

De acordo com Assumpção (2004), a alta administração deve assegurar a 

disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar 

o SGA. Esses recursos incluem recursos humanos e habilidades específicas, infra-

estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros. 
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A FIESP publicou em 2007 uma espécie de roteiro de orientação, que entre outras 

coisas, trata da implantação do SGA. Neste manual, a fase de implementação e operação 

é descrita em tópicos, como exposto a seguir. 

1. Indicação de representante da alta administração para assegurar o 

estabelecimento, a implementação e a manutenção do SGA, além de relatar o 

desempenho ambiental alcançado e fazer recomendações de melhoria. A 

atribuição de sua função, juntamente com suas responsabilidades, deverá ser 

documentada e comunicada internamente e às partes interessadas, constando 

inclusive no organograma da empresa.  

2. Alocação de recursos humanos, formação ou aquisição de profissionais com 

habilidades especializadas ou, ainda, a contratação de serviços especializados, se 

for o caso, para implementar os programas ambientais, essência do SGA. Este 

comprometimento da alta organização deverá estar expresso, documentado e 

comunicado, internamente e às partes interessadas. 

3. Atribuição de responsabilidades, autoridades e funções, para implementação e 

manutenção do SGA, a serem claramente definidas dentro do organograma da 

organização, sendo documentadas e comunicadas.  

4. Criação ou disponibilização de infra-estrutura e aquisição de tecnologia e 

disponibilização de recursos financeiros, para a execução dos programas 

ambientais e para atender aos requisitos da norma ISO 14001, nesta fase.  

5. Identificação da necessidade e provimento de treinamento e conscientização de 

todos na organização e também daqueles que a representem, formando 

competências para implementação e manutenção do SGA. 

6. Definição, implementação e documentação de procedimentos para que todas as 

pessoas que trabalhem na organização e atuem em seu nome tenham consciência 

de que e do porque: 

a) é importante estar em conformidade com a política ambiental e com os 

requisitos do SGA da organização; 
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b) a melhoria do desempenho pessoal traz benefícios ambientais e cada 

função está potencialmente associada a aspectos ambientais 

significativos e seus respectivos impactos; 

c) suas funções e responsabilidades, atribuídas pela administração, 

implicam ficar em conformidade com os requisitos do SGA; 

d) a não observância de procedimentos especificados para sua função, no 

âmbito do SGA, pode trazer conseqüências. 

7. Identificação, planejamento e definição de procedimentos documentados 

daquelas operações da organização que estejam associadas aos aspectos e 

impactos ambientais significativos, de modo a implementar controle operacional 

como elemento do SGA, diminuindo a possibilidade de ocorrência de desvios 

em relação à política, aos objetivos e às metas ambientais. Estes procedimentos 

devem ser definidos também para produtos e serviços fornecidos à organização, 

comunicando a necessidade de cumprimento dos requisitos de controle de certas 

operações, aos fornecedores e prestadores de serviços. 

8. Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos documentados 

para identificar, prever e responder a reais e potenciais situações de emergência 

e acidentes, relacionados aos seus aspectos e impactos ambientais significativos. 

A resposta deve envolver ações de prevenção ou mitigação de impactos 

ambientais adversos. A organização deve periodicamente analisar e rever 

procedimentos, além de realizar testes e simulações de acidentes e simulações de 

emergência. 

9. Determinação, implementação e documentação de procedimentos para 

comunicação interna e às partes interessadas, sobre os aspectos ambientais e o 

SGA da organização, e decisão documentada sobre se e como a organização vai 

providenciar a comunicação externa, ao público em geral. 

10. Muitos dos requisitos anteriores de planejamento, implementação e operação do 

SGA necessitam ser documentados, tendo este termo aparecido onde a 

documentação é, de fato, um requisito. Não se pode esquecer que a importância 
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da documentação no caso do SGA não tem apenas função burocrática e/ou de 

permitir auditoria e certificação. A documentação de, no mínimo, a) a política 

ambiental, os objetivos e as metas ambientais da organização e, em 

conseqüência, de seus programas ambientais; b) o escopo do SGA; c) todos os 

requisitos exigidos pela norma, tais como os requisitos legais e outros requisitos, 

subscritos pela organização; d) os programas de treinamento e conscientização; 

e) as simulações para atendimento e resposta a situações de emergência, 

envolvendo aspectos e impactos ambientais significativos; f) os registros 

específicos, importantes principalmente na fase de verificação de tudo aquilo 

que a organização entende como importante para planejar, operar e controlar 

processos relativos aos seus aspectos ambientais significativos. 

11. A documentação deve ser controlada, ou seja, planejada, analisada, aprovada, 

revista e aprovada novamente, sempre que necessário, de modo a evitar a 

incorreta implementação, manutenção, verificação e revisão dos elementos do 

SGA, por causa de desatualização, obsolescência, erro de aplicação ou 

inadequação ao objetivo a que se propõe, entre outros problemas.  

3.3 Fase de verificação e ações corretivas e preventivas 

3.3.1 Realização de monitoramento e medições 

Esse subsistema envolve o estabelecimento e a manutenção de procedimentos 

documentados para monitorar e medir, periodicamente, as características principais das 

operações e atividades de uma organização que possam ter um impacto significativo 

sobre o meio ambiente. Tais procedimentos incluem o registro de informações para 

acompanhar o desempenho, controles operacionais pertinentes e a conformidade com os 

objetivos e metas da empresa (SEIFFERT, 2007). 

A organização deve assegurar que equipamentos de monitoramento e medição 

calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros 

associados (ASSUMPÇÃO, 2004). 

De acordo com o EMS Handbook for wastewater utilities, publicado pela EPA em 2004, 

nesta fase devem ser desenvolvidas formas de: 
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• identificar os pontos chave das operações que podem ter aspectos ambientais 

significativos; 

• acompanhar o desempenho de seu sistema, incluindo o progresso em alcançar os 

objetivos e metas definidas; 

• monitorar a conformidade dos controles operacionais; 

• calibrar e manter equipamentos de monitoramento; 

• avaliar periodicamente o cumprimento das leis e outras regulamentações 

aplicáveis. 

Para Seiffert (2007), o processo de medição é uma forma de avaliação do desempenho 

ambiental essencial para o SGA. A idéia básica é que, sem uma medição efetiva de 

desempenho com base em parâmetros objetivos, não é possível melhorá-lo. Segundo 

esta autora, a medição e o monitoramento estabelecem a estrutura para a gestão, no 

sentido de que uma empresa só pode gerenciar eficazmente aquilo que pode medir. 

Deverão ser monitorados em uma escala de prioridades os aspectos ambientais que se 

referem a parâmetros de desempenho que estão associados a requisitos legais. A partir 

do momento em que o desempenho ambiental da empresa vai melhorando em relação a 

esses parâmetros de monitoramento, posteriormente outros podem ser eleitos visando ao 

comprometimento com a melhoria contínua. Assim, podem ser monitorados tanto 

parâmetros associados a controles operacionais, como aos objetivos e metas 

estabelecidos. Nesse caso, tais parâmetros passam a ser indicadores de desempenho 

ambiental (SEIFFERT, 2007). 

Cabe ressaltar que a empresa não precisa se responsabilizar pela calibração de todos os 

equipamentos de monitoramento ambiental, podendo optar por uma terceirização deste 

serviço, desde que o serviço terceirizado seja certificado. 
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3.3.2 Não conformidade e ação corretiva/preventiva 

A NBR ISO 14001:2004 determina que a organização deve estabelecer, implementar e 

manter procedimentos para tratar as não conformidades reais e potenciais, e para 

executar ações corretivas e preventivas. Os procedimentos devem definir requisitos 

para: 

a) identificar e corrigir não conformidades e executar ações para mitigar seus 

impactos ambientais; 

b) investigar não conformidades, determinar suas causas e executar ações para 

evitar sua repetição; 

c) avaliar a necessidade de ações para prevenir não conformidades e implementar 

ações apropriadas para evitar sua ocorrência; 

d) registrar os resultados das ações corretivas e preventivas executadas; 

e) analisar a eficácia das ações corretivas e preventivas executadas. 

A organização deve assegurar que sejam feitas as mudanças necessárias na 

documentação do SGA. 

Na maioria das organizações, as ações corretivas associadas ao sistema da qualidade, 

normalmente são discutidas por um grupo que se reúne semanalmente. Para ações 

corretivas de cunho ambiental isso não é adequado. O potencial de risco legal e outras 

responsabilidades requerem uma resposta mais rápida. Geralmente, os responsáveis da 

área de qualidade não têm conhecimento e autonomia para assumir a responsabilidade 

por ações corretivas associadas ao SGA sem um apoio específico de técnicos da área 

ambiental (SEIFFERT, 2007). 

As fontes de identificação de não conformidades podem ser o monitoramento ambiental, 

as auditorias, as sugestões de funcionários, as reclamações procedentes de partes 

interessadas, etc. (ASSUMPÇÃO, 2004). 
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Seiffert (2007) destaca que devido ao fato de os requisitos a serem atendidos pelo 

procedimento que estrutura o SGA – não conformidades e ações corretivas e 

preventivas - serem muito semelhantes entre a ISO 14001 e a ISO 9001, são necessárias 

apenas pequenas adequações para utilizá-los dentro da abrangência das duas normas. 

3.3.3 Estabelecimento do controle de registros 

O subsistema que compõe os registros ambientais possibilita à organização estabelecer e 

manter procedimentos para a identificação, manutenção e eliminação de registros 

ambientais. Os registros devem incluir dados de treinamentos, resultados de auditorias e 

análises críticas. O formato dos registros ambientais deve ser legível e identificado, de 

modo a possibilitar o rastreamento de atividades, produtos ou serviços. Os registros 

devem ser arquivados e mantidos de maneira que permita seu rápido acesso, também 

sendo protegidos contra avarias, deteriorações ou perdas, sendo seu período de retenção 

preestabelecido e registrado. Esse subsistema pode ser atendido plenamente pelo 

procedimento que já atende aos requisitos da ISO 9001 sem nenhuma alteração 

(SEIFFERT, 2007). 

3.3.4 Definição da sistemática de auditoria do SGA 

Outro subsistema que deve compor o SGA é aquele encarregado de suas auditorias. Este 

subsistema visa estabelecer e manter programas e procedimentos de auditorias 

periódicas. Busca-se determinar se o SGA está em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas para a gestão ambiental, bem como as da norma ISO 14001, além de 

verificar sua efetiva implantação e manutenção (SEIFFERT, 2007). 

De acordo com Cajazeira (1998), as auditorias podem ser classificadas como: 

a) de primeira parte – quando a auditoria é executada pela própria organização. 

b) de segunda parte – quando a auditoria é realizada por uma organização sobre a 

outra com propósitos próprios, caso típico de auditoria de fornecedores. 

c) de terceira parte – quando uma organização independente efetua a auditoria 

sobre outra organização. São tipicamente as auditorias de certificação, efetuadas 

pelo BVQI, ABS, DNV, SGS, entre outras. 
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O autor também classifica as auditorias segundo o tipo, a saber: 

a) de adequação – determina a extensão da adequação de um sistema documentado, 

representado por um manual e procedimentos, frente aos requisitos da norma em 

questão. 

b) de conformidade – determina a extensão pelo qual um sistema documentado é 

entendido, implantado e observado por uma organização. Neste tipo de 

auditoria, o auditor procura pela conformidade entre o arranjo estabelecido e a 

implantação do arranjo organizacional. 

c) de produto, projeto e processo – é uma auditoria vertical que observa o sistema 

produtivo de um produto específico ou serviço. 

Para Donaire (1999), a auditoria ambiental é um fator importante para uma efetiva 

política de minimização dos impactos ambientais das empresas e de redução de seus 

níveis de poluição. Ainda segundo o autor, sua execução constitui-se num critério 

essencial para que investidores e acionistas possam avaliar o passivo ambiental da 

empresa e fazer sua projeção para sua situação no longo prazo. 

Assumpção (2004) recomenda que antes de ser realizada a auditoria de certificação, 

sejam feitas auditorias internas e também uma pré-auditoria, não realizadas pelo órgão 

certificador. Isso se deve ao fato de que o SGA pode não identificar eventuais desvios, 

mas que, certamente, serão percebidos pelo órgão certificador. Só depois de realizadas 

as auditorias internas é que se deve submeter o sistema à auditoria de terceira parte. 
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3.4 Realização da revisão crítica pela gerência 

A busca pela adequação e eficácia contínua do SGA é atribuição de uma revisão crítica 

pela gerência. Ele deve garantir a coleta de informações necessárias, permitindo que a 

administração realize suas avaliações de forma documentada. Uma análise crítica deve 

considerar a necessidade de mudanças na política ambiental, seus objetivos e os 

componentes relacionados ao SGA, com base nos resultados levantados pelo subsistema 

de auditorias, além de mudanças contextuais, considerando sempre o comprometimento 

com a melhoria contínua (SEIFFERT, 2007). 

Para a administração desse elemento da norma, sugere-se montar um manual contendo 

todas as informações sobre o gerenciamento dos aspectos ambientais da unidade. Nele, 

podem-se registrar o andamento e as evoluções ocorridas com os aspectos ambientais. 

Esse manual deve ser atualizado periodicamente e levado para conhecimento da alta 

administração (ASSUMPÇÃO, 2004). 

De acordo com Seiffert (2007), as reuniões de análise crítica devem ocorrer 

mensalmente, pelo menos durante a fase de implantação, para discussão das condições 

de implantação do SGA, avaliação dos pontos fracos e proposição de medidas visando à 

solução dos problemas detectados. Essas reuniões são particularmente importantes após 

a realização das auditorias, onde as constatações do relatório de auditoria serão 

discutidas e propostas as soluções, visando a melhoria contínua. 
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4 A CERTIFICAÇÃO ISO 14001 NA ARCELORMITTAL JUIZ DE FORA 

4.1 Apresentação da empresa 

A ArcelorMittal – Unidade de Juiz de Fora (Figuras 3 e 4) é uma indústria siderúrgica 

com processo de produção semi-integrado, destinado à fabricação de aços laminados 

longos, que utiliza como insumos básicos a sucata e o gusa. Produz vergalhões, fio-

máquina e outros produtos para aplicação na construção civil e na indústria; as figuras 5 

e 6 ilustram os produtos fabricados na planta em questão. Está localizada no Distrito 

Industrial de Dias Tavares, em Juiz de Fora – MG (Figura 7), numa área de 2000 ha., 

dos quais 170 ha. são ocupados pelas instalações da usina (Figura 8). A unidade possui 

capacidade instalada para produzir 1000000 de toneladas de aço bruto/ano e 1000000 

t/ano de laminados. 

 

Figura 3: ArcelorMittal – JF 
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Figura 4: Planta da ArcelorMittal – JF 

 

Figura 5: Produtos trefilados produzidos na ArcelorMittal – JF 
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Figura 6: Produtos laminados produzidos na ArcelorMittal - JF 
 

 

Figura 7: Localização da ArcelorMittal - JF 
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Figura 8: Dimensões da ArcelorMittal - JF 

A ArcelorMittal – JF é uma das unidades do Grupo ArcelorMittal, composto por 27 

unidades industriais que atuam na produção e beneficiamento de aço no Brasil, 

Argentina e Costa Rica. O conglomerado tem capacidade de produzir anualmente 11 

milhões de toneladas de aço e emprega cerca de 15 mil pessoas.  

Além da unidade de Juiz de Fora, o grupo mantém unidades industriais em João 

Monlevade, Sabará e Itaúna, em Minas Gerais; Piracicaba, em São Paulo e Vitória, no 

Espírito Santo (Figura 9). Na Argentina controla a Acindar. 
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Figura 9: Principais usinas da ArcelorMittal no Brasil 

A alta administração da usina de Juiz de Fora é formada pelo gerente geral, gerentes de 

área e assessores. Esta equipe é  responsável pelo desenvolvimento, aperfeiçoamento e 

disseminação da visão, valores, política e diretrizes para toda a força de trabalho e 

demais partes interessadas. Os valores, considerados fundamentais na busca da 

excelência, foram elaborados com a participação de todos os gerentes e assessores, 

coordenados pelo gerente geral.  

A empresa emprega aproximadamente 1.104 funcionários, distribuídos nas seguintes 

áreas: 

• Unidade Administrativa e Comercial 

• Unidade de Planejamento e Desenvolvimento 

• Unidade de Engenharia, Manutenção, Utilidades e Meio Ambiente 

• Unidade Gerência Técnica 
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• Aciaria 

• Laminação 

• Trefilaria 

• Alto – Forno 

A área de produção opera ininterruptamente durante os sete dias da semana, em três 

turnos de 8 horas (23:00 h às 07:00 h; 7:00 h às 15:00 h; 15:00 às 23:00 h). A jornada de 

trabalho nos setores administrativos é constituída por um único turno compreendido 

entre 08:00 e 17:00 h, de segunda a sexta-feira. 

4.2 Os processos produtivos da planta de Juiz de Fora 

Existem vários tipos de matérias – primas para a fabricação do aço. Na usina de Juiz de 

Fora, a matéria - prima básica é a sucata. Esta sucata, rigorosamente selecionada, é 

constituída por retalhos de chapas metálicas, cavacos de usinagem, latarias de carros 

usados, peças de aço e ferro de equipamentos em desuso, entre outros. 

A sucata recebida fica armazenada em um pátio até o momento da separação. De acordo 

com o produto que se deseja ao final do processo, diferentes tipos de sucata podem ser 

usados. Depois da separação por tipo, a sucata é devidamente preparada para utilização. 

Outras matérias – primas utilizadas durante o processo são: 

• Ferro gusa – produto siderúrgico obtido pela redução do minério de ferro. Tem a 

função de adicionar carbono, ferro e silício ao produto. O carbono e o silício são 

importantes fontes de energia para o processo, através de sua oxidação gerada 

após o sopro de oxigênio. Recentemente, a usina instalou dois altos fornos 

movidos à carvão vegetal (Figura 10), que são capazes de produzir o gusa; 

proporcionando uma economia significativa para a empresa, além de diminuir o 

grau de dependência frente aos fornecedores de gusa. 

• Ferroligas – utilizados para ajuste da composição química do aço e conferir as 

características mecânicas necessárias. 
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• Cal – atua como escorificante, retendo as impurezas do metal e formando a 

escória. Atua também na proteção do refratário do forno contra ataques 

químicos. 

• Oxigênio – utilizado para reduzir o teor de carbono do aço e diminuir o tempo 

de fusão, sendo esta uma fonte de calor para o processo. 

 

 

Figura 10: Altos fornos destinados à produção de gusa em Juiz de Fora 

A transformação da sucata em aço, na forma de tarugos prontos para laminar, é feita na 

Aciaria, onde estão localizados os seguintes equipamentos: forno elétrico, forno panela 

e máquina de lingotamento contínuo. É no forno elétrico que as matérias primas são 

transformadas em aço líquido, de onde seguem para o lingotamento contínuo, onde o 

aço líquido é transformado em tarugos. A primeira etapa do processo é o carregamento 

do forno. Sucata, gusa e outras matérias – primas são colocadas em grandes recipientes 

denominados cestões. A proporção dos materiais carregados está indicada no processo 

de fabricação para cada tipo de aço a ser fabricado. É nesta etapa que é gerado o número 

da corrida que acompanhará o produto até o término do processo. Esse número permite 
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rastrear o material em qualquer etapa do processo produtivo. Terminada a operação de 

carregamento, o forno é ligado. Os eletrodos são abaixados e se aproximam da sucata. 

Através da passagem de corrente elétrica é formado um arco elétrico que gera energia 

térmica e funde a sucata e os outros materiais. A temperatura do aço líquido atinge o 

valor aproximado de 1600 ºC. Após a fusão é feita uma correção na composição 

química, em seguida o aço líquido é vazado para uma panela e enviado ao forno panela, 

equipamento onde a temperatura e a composição química são homogeneizadas e as 

impurezas são eliminadas. No forno panela são retiradas amostras e enviadas ao 

laboratório químico para análise. Através de meio eletrônico o laboratório notifica os 

resultados da análise para o forno, onde os técnicos processam os ajustes necessários na 

composição química. Novas amostras podem ser enviadas para análise química até a 

obtenção de produto que obedeça às especificações químicas estabelecidas. O aço 

líquido pronto é transferido para a etapa final do processo da aciaria, que é o 

lingotamento contínuo, onde são produzidos os tarugos, barras de aço com seção 

quadrada e comprimento de acordo com a sua utilização. A panela de aço líquido é 

içada sobre o lingotamento, e é aberta a válvula existente em sua parte inferior para a 

transferência do material para o distribuidor e deste para as lingoteiras de seção 

quadrada dos veios do lingotamento. As lingoteiras são de cobre e refrigeradas 

externamente com água. Nelas tem início o processo de solidificação do aço, através da 

formação de uma fina casca sólida na superfície do material (carepa). Após a passagem 

pela lingoteira existe a câmara de refrigeração, onde é feita a aspersão de água 

diretamente sobre a superfície sólida do material, auxiliando a solidificação do mesmo 

até o núcleo. A seguir o material é cortado em comprimento de acordo com as 

necessidades da laminação, dando origem aos tarugos. O corte é feito por tesouras ou 

por maçarico. Após o corte, os tarugos seguem para o leito de resfriamento. No leito de 

resfriamento os tarugos passam por uma inspeção para verificar a ocorrência de defeitos 

e as dimensões dos tarugos. Após a verificação os tarugos são identificados com o 

número da corrida e armazenados ou então podem ser enfornados a quente no processo 

seguinte, a laminação. 

Depois de passar pela aciaria e ser transformado em tarugo, o aço segue para o galpão 

da Laminação. Nessa área, os tarugos são direcionados para o forno de reaquecimento 

(Figura 11) e aquecidos a uma temperatura de, aproximadamente, 1200 °C. O tempo de 

permanência dentro do forno varia de 30 minutos a 1 hora, dependendo de o tarugo ter 
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sido enfornado a quente ou a frio. Ao atingirem a boca de saída, um êmbolo lateral 

empurra o tarugo aquecido para fora do forno e uma calha transportadora o direciona ao 

laminador. O processo de laminação é dividido em três etapas: desbaste, preparação e 

acabamento. Os tarugos entram no trem desbastador onde são pressionados, 

sucessivamente, entre cilindros, sofrendo redução em sua seção, com o conseqüente 

aumento de comprimento. Do desbaste o tarugo segue para o trem intermediário através 

de uma calha transportadora. No trem intermediário, novos desbastes são realizados e o 

tarugo começa a adquirir o formato de barra laminada. A laminação pode dar origem a 

produtos em barras e em rolos. Durante todo o processamento do material são realizados 

testes de verificação de padrões. Após a produção, os materiais são acondicionados em 

feixes ou em rolos, identificados com etiquetas e seguem para o armazenamento, onde 

ficam aguardando liberação para expedição. 

 

Figura 11: Forno de reaquecimento dos tarugos 

A Trefilaria é o último setor por onde pode passar um produto na ArcelorMittal - JF. 

Nesta área são produzidos arames, pregos, parafusos, telas, barras chatas e cantoneiras, 

todos a partir de fios obtidos na laminação. Os recursos de estreitamento, moldagem e 

achatamento do fio são novamente utilizados nos processos da Trefilaria, porém tais 

processos são bastante específicos e diferenciados de acordo com o produto final a ser 

obtido. Resumindo o processo, os arames são feitos através do estreitamento contínuo 

de fios e em geral seu recozimento; as cantoneiras pela moldagem e corte de barras 
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chatas; pregos e parafusos pelo corte e remodelagem de arames; e as telas são 

finalmente criadas pelo corte de fios em pequenas barras e sua soldagem em seqüência 

aos rolos de fios de mesma espessura, criando sua grade.  

A figura 12 ilustra o fluxo produtivo da usina de Juiz de Fora: 

 

Figura 12: Fluxo produtivo da usina de Juiz de Fora 

4.3 A gestão ambiental na ArcelorMittal - JF 

O processo de implementação do SGA na usina iniciou-se em 1996, sendo que em 1997 

a unidade foi certificada pela primeira vez na ISO 14001. A Figura 13 ilustra a evolução 

da gestão na empresa, destacando os principais marcos nesse processo em busca da 

excelência: 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
49 

 

Figura 13: Evolução da gestão ambiental na ArcelorMittal – JF 

As principais motivações que levaram a empresa a buscar a certificação ISO 14001 

foram a necessidade de desenvolvimento do SGA da organização e a instalação de 

infra-estrutura para planos de ampliação da produção, além de estabelecer um 

referencial junto à comunidade e órgãos de controle, como empresa ambientalmente 

responsável. 

Na ArcelorMittal – JF, o gerenciamento dos aspectos ambientais não é feito de forma 

isolada. A empresa adota um Sistema de Gestão Integrada – SGI – que foi criado para 

realizar uma gestão totalmente integrada dos aspectos relativos a todas as certificações 

obtidas pela empresa – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000; a figura 14 

ilustra a tela de abertura deste sistema. 
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Figura 14: Tela inicial do software SGI da ArcelorMittal - JF 

 A política e as diretrizes, elaboradas em 1998, com revisão anual, seguem critérios 

definidos nas referidas normas, estando adequadas à realidade da empresa e às 

necessidades das partes interessadas. Assim, a empresa possui uma política também 

integrada, que é a “Política da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança, Saúde e 

Responsabilidade Social”, transcrita a seguir: 

“Ser uma empresa inovadora, na qualidade do produto e no atendimento, com custo 

competitivo no mercado interno e capacitada para a exportação, buscando a harmonia 

entre a atividade industrial, o homem e o meio ambiente, respeitando os princípios da 

responsabilidade social.” 
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De acordo com o requisito 4.2 da ISO 14001, a política da empresa deve ser 

comunicada a todas as partes interessadas. Na ArcelorMittal – JF, a política é divulgada 

para a força de trabalho através de veículos de comunicação interna, tais como: jornal 

remetido à residência de todos os empregados, quadros, cartazes, banners, além de 

reuniões setoriais e treinamentos de conscientização. Além disso, tanto a política 

integrada, quanto as diretrizes da empresa são afixados nos quadros “Gestão à Vista”, 

distribuídos por todas as áreas da empresa (Figura 15). Para as demais partes 

interessadas a disseminação é feita por atas de reuniões, correio eletrônico, encontros 

com o diretor, internet, jornais da organização, reuniões e outros meios de comunicação 

pertinentes. Também como exigido na norma, tanto a política, como as diretrizes 

organizacionais, estão devidamente documentadas no Manual de Gestão Integrada. 

 
Figura 15: Quadros Gestão à Vista 

 

Durante a fase de planejamento, a empresa contratou consultoria especializada em 

várias áreas, inclusive para a avaliação inicial de aspectos e impactos ambientais. Os 

principais aspectos ambientais e seus possíveis impactos identificados estão listados 

abaixo: 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
52 

• Geração de resíduos oleosos, com potencial de contaminação do solo; 

• Emissão de material particulado na atmosfera, podendo resultar na poluição do 

ar; 

• Geração de resíduos sólidos (carepa, escória), com potencial para poluição do 

solo, das águas e do lençol freático; 

• Geração de pó do forno elétrico, com potencial significativo para a poluição 

atmosférica; 

• Geração de resíduos radioativos, com risco de contaminação do ambiente como 

um todo e risco à saúde da população; 

• Geração de papel e plástico, com potencial para poluição do solo e hídrica. 

Vários pontos de monitoramento estão localizados estrategicamente dentro da área da 

usina, visando o controle de todos os fatores identificados como significativamente 

impactantes. Todos os aspectos e impactos pertinentes à atividade da empresa estão 

registrados no LAI – Levantamento de Aspectos e Impactos, que pode ser acessado no 

sistema do SGI, como mostram as figuras 16A e 16B. 
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Figura 16A: Tela de controle do LAI. 

 

Figura 16B: Tela de controle do LAI. 
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Para a identificação dos requisitos legais pertinentes à empresa, foi contratada uma 

empresa de consultoria especializada, que ainda hoje presta serviços à organização, 

cuidando da identificação, verificação e atualização dos requisitos legais e outros. 

Outro requisito referente ao planejamento do SGA é o estabelecimento de objetivos e 

metas da empresa. Na ArcelorMittal – JF, esses itens foram elaborados pela equipe do 

SGI e têm sido alcançadas desde a sua implantação. Conforme exigência da norma, 

todos os itens referentes aos objetivos e metas estão documentados no Manual do SGI. 

Ainda referente aos objetivos e metas, a norma exige o estabelecimento de programa (s) 

que garantam o cumprimento dos objetivos e metas e a definição dos responsáveis por 

tal programa. Na empresa em estudo, existe um programa maior de controle, que é o 

programa de controle do SGI. A parte referente à gestão ambiental do sistema é de 

responsabilidade do gerente da área de Engenharia e Meio Ambiente. A atribuição de 

cada membro desta área está definida no Manual do SGI, conforme exigência da norma.  

As figuras 17A e 17B ilustram telas de controle dos objetivos e metas, item controlado 

através do SGI. 
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Figura 17A: Tela de controle dos objetivos e metas. 
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Figura 17B: Tela de controle dos objetivos e metas. 

Para a operação do SGA, torna-se necessária a capacitação da força de trabalho; todos 

os funcionários da ArcelorMittal – JF recebem o treinamento necessário para lidar com 

os aspectos de sua atividade que possam interferir com o meio ambiente. Além do 

treinamento, uma inovação interessante da empresa são os Mapas de Risco, presentes 

em todas as áreas da empresa e que podem ser observados na figura 18. Trata-se de um 

quadro com todos os aspectos e impactos identificados e o controle operacional que 

deve ser seguido. Além das informações relativas ao meio ambiente, esse mapa traz 

também as mesmas informações relativas à saúde e segurança ocupacional. 
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Figura 18: Mapa de Risco da Laminação. 

Outro requisito da norma refere-se à documentação e controle dos documentos. Na 

ArcelorMittal – JF, esse processo é todo feito através do SGI, como pode ser observado 

na figura 19. Além de registrados em meio digital, os documentos também podem ser 

armazenados em via impressa quando necessário. 
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Figura 19: Tela de controle de documentos. 

Os controles operacionais relativos aos aspectos e impactos identificados estão todos 

detalhados no Manual do SGI, além de estarem disponíveis para todos os empregados 

nos Mapas de Risco de cada área. 

Ainda com relação à implementação e operação, a norma estabelece que a empresa deve 

elaborar procedimentos para identificar as potenciais situações de emergência, além dos 

procedimentos a serem tomados em resposta à potenciais acidentes. Na ArcelorMittal – 

JF tais informações encontram-se detalhadas no PAE - Plano e Ação de Emergência. No 

PAE estão detalhados todos os procedimentos a serem adotados no caso de ocorrer um 

acidente ambiental; nele estão contidas informações sobre quem ou quais órgãos acionar 

em caso de acidentes, com os respectivos telefones; material estocado na usina e o 

potencial risco que cada um oferece, além da localização dos mesmos; recursos a serem 

utilizados em caso de emergência, informações sobre os brigadistas e todas as 
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informações necessárias sobre como agir diante de um cenário emergencial. São 

realizados ainda dois simulados de situações emergenciais por ano. 

Quanto ao monitoramento ambiental, existe um sistema que compreende a medição 

periódica de indicadores ambientais em uma série de pontos dentro da usina. Este 

sistema é baseado nos requisitos legais pertinentes à atividade da empresa, na licença de 

operação e nas definições da organização. Os aspectos monitorados são: 

1. Efluentes líquidos 

2. Águas superficiais 

3. Lençol freático 

4. Emissões atmosféricas 

5. Qualidade do ar 

6. Ruídos 

No que tange à verificação dos requisitos legais, já foi mencionado que tal 

procedimento é feito por uma empresa de consultoria. 

Quanto ao tratamento das não-conformidades (NCs), ações corretivas e preventivas, a 

empresa tem um procedimento, também documentado no software do SGI, com a 

descrição do mesmo. A responsabilidade pela investigação e tratamento adequado das 

não-conformidades é do gerente de área, no caso, a área de Manutenção, Engenharia e 

Meio Ambiente. O fluxograma ilustrado na figura 20 esquematiza a dinâmica desse 

processo: 
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Figura 20: Geração de Ação Corretiva quando identificada uma NC. 
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As principais fontes de detecção de causas de não-conformidades estão listadas no 

quadro 3: 

A Auditorias Internas do SGI

B Reuniões de qualidade, onde são abordados: anomalias de processo, produtos não conformes e avaliações 

C Reclamações de clientes

D Auditoria externa do SGI

E Inspeções de segurança

F Plano de sugestão

G Reclamação de parte interessada

H Monitoramento ambiental

I Análise crítica pela administarção

J Acidente de trabalho com CPT

K Monitoramento e SSO

L Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros 

M Reclamações coletadas nas caixas de sugestões da SA8000 que caracteriza impacto nos requisitos legais

N Ações trabalhistas desfavoráveis à empresa

O Horas extras acima de 48 horas por empregado  

Quadro 3: Fontes de detecção de NC 

Nas auditorias internas do SGI, o auditor líder é responsável pelas informações contidas 

no relatório de auditoria. O gerente de recursos humanos e gestão da qualidade coleta as 

informações e emite uma SAC – Solicitação de Ação Corretiva/Preventiva. Na 

ocorrência de NC que não seja detectada por auditoria, um formulário padrão do sistema 

deve ser preenchido, posteriormente haverá uma análise para julgar a necessidade de se 

gerar uma SAC. Nos casos onde a SAC não é gerada, a NC pode ser tratada via análise 

de anomalias, utilizando o software SGI. As NC são emitidas no SGI e a área de origem 

é comunicada para que faça a verificação das causas que geraram a NC. Uma vez 

determinada a causa, a área determinará a ação corretiva/preventiva correspondente, 

com uma data para posterior acompanhamento das evidências geradas, que justifiquem 

a efetividade das ações tomadas. 

Quanto ao controle de registros, é todo feito pelo SGI. 

O requisito 4.5.5 da norma trata sobre a realização de auditorias internas, que na 

ArcelorMittal – JF é realizado da seguinte maneira: é feita uma auditoria anual por 

processo – laminação, aciaria, trefilaria, planejamento, técnica e recursos humanos. O 

relatório de auditoria gerado é encaminhado aos gerentes das respectivas áreas. Quanto 

à formação da equipe de auditores internos, é feita a indicação pelos gerentes das áreas, 

que escolhem com base no perfil desejado que se espera de um auditor. Para os 

indicados é realizado um treinamento, organizado pela área de gestão. Assim como 
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todos os aspectos do sistema, esse item também é controlado dentro do SGI, como 

podemos ver na figura 21: 

 

Figura 21: Tela de controle de auditorias internas. 

O último requisito da norma regulamenta a análise do SGA pela administração. Na 

ArcelorMittal – JF essa análise é feita mensalmente pelo gerente da área de Engenharia 

e Meio Ambiente. O SGI como um todo é analisado semestralmente, com a participação 

do gerente geral e todos os gerentes de área. 

Além da estrutura descrita acima, a gestão ambiental na empresa apresenta programas 

auxiliares que colaboram para o processo de melhoria contínua e serão brevemente 

descritos a seguir: 

• CEAM (Centro de Educação Ambiental) – a empresa desenvolveu um centro de 

educação ambiental, que tem como principal local de apoio a Casa da 

Natureza, criada em 22 de abril de 2002, com os objetivos de educar e 
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desenvolver uma consciência crítica, visando a mudança comportamental face às 

questões ambientais nas crianças recebidas pela casa. O local recebe alunos, 

preferencialmente da 6ª série, de escolas da região e são feitas caminhadas 

ecológicas, palestras, exposição de vídeo e outras atividades. 

• Programa Descarte Zero – inaugurado em 2005, o projeto tem como meta 

reduzir a zero o descarte de efluentes líquidos, reutilizando toda a água 

consumida no processo. A água recebe tratamento adequado antes de voltar aos 

processos industriais na própria estação de tratamento de esgoto da usina. A 

figura 22 ilustra o índice de recirculação de água na unidade: 
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Figura 22: Índice de recirculação de água na ArcelorMittal – JF. 

• Programa ArcelorMittal de Sustentabilidade – o programa foi criado para 

subsidiar a ampliação da planta de Juiz de Fora, visando obter benefícios 

econômicos, ambientais e sociais, que façam com que essa expansão ocorra de 

forma sustentável. O programa está baseado em quatro pilares: o projeto 

industrial, onde estava prevista a instalação dos dois alto-fornos instalados 

recentemente; o programa florestal, objetivando fornecer o carvão vegetal para 

os alto-fornos; o programa comunidade, que prevê apoio ao desenvolvimento 

comunitário e programas de educação ambiental e o projeto créditos de carbono, 

que demonstra que o consumo sustentável de carvão vegetal comparado com 

energéticos não renováveis, contribui positivamente para a redução do acumulo 

dos Gases de Efeito Estufa na atmosfera. 
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• Programa de Gestão de Resíduos – os resíduos gerados em maior quantidade 

na usina são a escória – gerada na aciaria, a carepa – gerada no processo de 

resfriamento do aço, a sucata e o pó proveniente do forno elétrico. A escória é 

processada, separando-se a parte metálica – reutilizada no forno elétrico, e a 

parte não metálica – doada às prefeituras da região para confecção de massa 

asfáltica. Uma eco-inovação bem interessante é a transformação da carepa da 

condição de resíduo para fonte de lucro, uma vez que através de pesquisas 

descobriu-se o potencial do material na fabricação de ligas, ou seja, a carepa 

agora é vendida para tais fábricas. A sucata é reutilizada no forno elétrico. O 

único resíduo atualmente sem destinação é o pó produzido pelo forno elétrico. 

Entretanto, um estudo em parceria com a Votorantim Metais está sendo 

conduzido, para que o zinco presente no pó possa ser utilizado na planta da 

Votorantim e outras empresas que se interessem. 

A figura 23 ilustra a porcentagem de resíduos para os quais já existem novas aplicações: 
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Figura 23: Porcentagem de resíduos aproveitados em novas aplicações. 
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5 CONCLUSÕES 

Ao longo dos últimos anos tem se tornado cada vez maior a pressão para que as 

empresas se preocupem com os impactos que suas atividades podem gerar. Vários 

fatores foram citados ao longo do texto como motivadores para que as organizações 

passem a considerar a questão ambiental em suas atividades. Percebe-se que para que as 

empresas permaneçam em condições competitivas em um mercado de proporções 

globais, deverão buscar implantar seus SGAs e obter a certificação ISO 14001. As 

organizações que não seguirem esta orientação têm grandes chances de perder 

mercados, crédito, credibilidade e, consequentemente, terão suas atividades encerradas. 

É fato que muitas empresas ainda não perceberam a importância desta questão, e nesse 

sentido, cada vez mais estudos como este devem ser realizados. 

O estudo de caso realizado na unidade da ArcelorMittal de Juiz de Fora fornece 

exemplos de sucesso no tocante às questões ambientais, assim como também em outros 

aspectos de gestão. O SGA da usina, inserido dentro de um sistema maior, o SGI, 

encontra-se muito bem estruturado. Alguns pontos chave podem ser apontados como 

responsáveis pelo bom funcionamento da gestão ambiental na empresa: 

• Comprometimento da alta administração; 

• Alto nível de conscientização dos empregados; 

• Foco na melhoria contínua e não apenas no cumprimento dos requisitos; 

• Integração dos sistemas de gestão. 

Dentre estes fatores, o ponto forte a se destacar é a integração dos sistemas, o que 

permitiu grande economia durante o processo de implantação do SGA e torna a 

manutenção e o acompanhamento do sistema uma tarefa mais simples. 

A maior dificuldade encontrada pela empresa foi a conscientização e o treinamento da 

força de trabalho.  
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Além de todas as vantagens listadas ao longo do trabalho, a empresa desfruta benefícios 

importantes decorrentes de sua certificação na norma ISO 14001, como a melhoria da 

imagem e a conquista efetiva do mercado externo. Apesar de um custo inicialmente 

alto, o retorno justificou o investimento, possibilitando os projetos de expansão 

pretendidos para a unidade. 

A necessidade de incorporar a gestão ambiental na estratégia das empresas não se 

restringe apenas às grandes organizações. As pequenas e médias empresas, que 

constituem a maioria dos empreendimentos no Brasil, também devem se preocupar com 

esta questão. As vantagens que podem resultar de uma certificação e que foram 

apresentadas ao longo do texto, têm um potencial decisivo sobre a permanência futura 

destas empresas no mercado. Não se pode negligenciar, no entanto, as dificuldades 

enfrentadas por tais empresas para implantarem seus SGAs. 

Uma das principais dificuldades enfrentadas por empresas de pequeno e médio porte é a 

restrição orçamentária. Quanto à esta limitação, propõe-se que o governo disponibilize 

linhas de crédito para que as empresas com este perfil possam implantar seus SGAs. 

Seria interessante também o estímulo à implantação de SGAs através da isenção de 

impostos para empresas que obtenham a certificação ISO 14001. É importante ressaltar 

que os gastos com a implantação do sistema podem ser minimizados com a implantação 

dos SGAs de forma cooperativa, forma destacada como muito promissora por Seiffert 

(2007). Recomenda-se também a integração da gestão ambiental aos outros sistemas de 

gestão da empresa. Assim, para empresas que já possuem a certificação ISO 9001, 

recomenda-se a implantação do SGA a partir da plataforma deste sistema, dada a 

similaridade entre os dois. Para empresas que ainda não possuem a ISO 9001, sugere-se 

a implantação deste sistema primeiro e, posteriormente, do SGA. Essas medidas 

propostas podem resultar em uma economia significativa dos custos com a implantação 

do sistema. É recomendável também, que empresas deste porte adotem um controle de 

registros do tipo centralizado, facilitando o processo de elaboração e arquivamento de 

registros. Isso é particularmente vantajoso quando se considera ser este o perfil de 

empresa com maiores dificuldades na implantação de processos de padronização. 

Outro aspecto limitante para a adoção dos SGAs por parte de pequenas e médias 

empresas é a conscientização. Órgãos como SEBRAE e FIESP já vêm atuando de forma 
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a conscientizar e treinar os empreendedores quanto à gestão ambiental. Iniciativas como 

estas são muito importantes, pois sem a conscientização, dificilmente as empresas 

menores buscarão implantar seus SGAs, visto que as pressões de mercado e legislativas 

ainda são fracas sobre essa parcela do empresariado. 

Não se deve esquecer que as empresas de menor porte devem prever um investimento 

inicial em capacitação de pessoal, caso contrário dependerá eternamente de consultoria 

externa, tornando onerosa a certificação e manutenção do sistema. 

Mais estudos deverão ser realizados no âmbito da gestão ambiental e da certificação de 

tais sistemas. As vantagens não são percebidas somente pelas empresas, mas por toda a 

sociedade, uma vez que os riscos oferecidos à saúde e ao meio ambiente tornam-se 

menores, além de refletir em um menor custo de fiscalização por parte dos órgãos 

reguladores. Levando-se em consideração o potencial de aplicabilidade que a norma traz 

em seu próprio escopo, propondo-se a abranger todos os tipos e portes de organização, 

estudos como estes são muito importantes, especialmente em países em 

desenvolvimento como o Brasil. 
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