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Resumo 

O esgotamento dos recursos naturais, a poluição da água e do solo, o efeito estufa, entre 

outros fatores, trazem uma grande preocupação e desafio para a sociedade e para o setor 

industrial. Empresas de diversos ramos buscam alternativas para minimizar o desperdício e 

contribuir de alguma forma com a sociedade e o meio ambiente. Alguns conceitos e propostas 

de gestão ambiental podem ser implementados nas empresas visando o desenvolvimento 

sustentável, como a produção mais limpa, prevenção da poluição, coleta seletiva, 

gerenciamento de efluentes líquidos, gerenciamento de emissões atmosféricas e consumo de 

recursos naturais. Dessa forma, há benefícios para o meio ambiente, sociedade e para a 

empresa, a qual garante o aproveitamento dos resíduos industriais e consequentemente reduz 

os custos. 
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Abstract 

The depletion of natural resources, water and soil pollution, the greenhouse effect, among 

other factors, bring a great concern and challenge to society and the industrial sector. 

Companies from various branches seek alternatives to minimize waste and contribute in some 

way to society and the environment. Some environmental management concepts and 

proposals can be implemented in companies aiming at sustainable development, such as 

cleaner production, pollution prevention, selective collection, liquid effluent management, 

management of atmospheric emissions and consumption of natural resources. In this way, 

there are benefits for the environment, society and the company, which ensures better use of 

industrial waste and consequently reduces costs. 
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proposal.  
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INTRODUÇÃO 

A relação das atividades industriais com o meio ambiente tem sido um dos assuntos 

mais comentados nos últimos anos devido aos impactos causados pelo setor. A geração de 

resíduos industriais acarreta em danos ao meio ambiente e prejuízos para as empresas, pois é 

resultado da ineficiência da transformação de resíduos, gerando mais compras de insumos, 

mais horas trabalhadas, custos no armazenamento e transporte.  

Dessa forma, o tema Desenvolvimento Sustentável adquire especial importância à 

medida que a preservação do meio ambiente torna-se cada vez mais relevante, gerando 

discussões e polêmicas que envolvem, principalmente, empresários, formuladores de políticas 

e acadêmicos (OLIVEIRA et al, 2005). 

Segundo Barbieri (2007), o grande desafio para as empresas é a adaptação de sua 

gestão às demandas do meio ambiente. Além disso, as preocupações ambientais não surgem 

espontaneamente, são influenciadas por três grandes conjuntos de forças que interagem 

reciprocamente: governo, sociedade e mercado. 

A responsabilidade social empresarial pode ser definida como uma forma de gestão 

baseada na ética e na transparência da empresa, perante os públicos com os quais se relaciona. 

Pensando nisso, as metas da empresa devem elencar o desenvolvimento sustentável através de 

alternativas de conservação dos recursos naturais, reduzindo desperdícios pelo 

aproveitamento máximo dos seus recursos. 

Para Xavier et al (2015) investir em sustentabilidade empresarial é, além de um 

comportamento ético, uma maneira de, indiretamente, contribuir para a perenidade dos 

negócios, beneficiando no fim a própria empresa, e muitas vezes usando essa contribuição 

como estratégia de marketing ecológico.  

 

“O marketing ecológico é um modo de conceber e executar a relação de troca, com a 

finalidade de que seja satisfatória para as partes que nela intervém, a sociedade e o 

meio ambiente, mediante o desenvolvimento, valoração, distribuição e promoção 

por uma das partes de bens, serviços ou ideias que a outra parte necessita, de forma 

que, ajudando a conservação e melhora do meio ambiente, contribuem ao 

desenvolvimento sustentável da economia e da sociedade” (SANTESMASES 1996 

apud CALOMARDE, 2000, p.22). 
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Tipos de poluentes 

Os principais agentes da poluição industrial são os gases tóxicos liberados na 

atmosfera, os compostos químicos orgânicos e inorgânicos lançados nos corpos hídricos e a 

poluição do solo com o uso de pesticidas. Entres os poluentes mais prejudiciais ao 

ecossistema estão os metais pesados.  

A crescente quantidade de indústrias atualmente em operação, especialmente nos 

grandes pólos industriais do mundo, têm causado o acúmulo de grandes concentrações de 

metais nos corpos hídricos como rios, represas e nos mares costeiros. Isto ocorre, pois, 

grande parte das indústrias não trata adequadamente seus efluentes antes de lançá-los no 

ambiente. 

Os metais, quando lançados na água, agregam-se a outros elementos, formando 

diversos tipos de moléculas, as quais apresentam diferentes efeitos nos organismos devido a 

variações no grau de absorção pelos mesmos. Apesar da toxicidade de cada metal variar de 

acordo com a espécie, existe uma classificação da toxicidade relativa dos metais mais 

comuns no meio ambiente, em ordem decrescente de periculosidade: Hg, Ag, Cu, Zn, Ni, 

Pb, Cd, As, Cr, Sn, Fe, Mn, Al, Be, Li. 

Um dos efeitos mais sérios da contaminação ambiental por metais pesados é a 

bioacumulação dos poluentes pelos organismos vivos. Animais e plantas podem concentrar 

os compostos em níveis milhares de vezes maiores que os presentes no ambiente.  

O acúmulo de metais e outros poluentes industriais pelos organismos pode ter efeito 

bastante abrangente já que possibilita o transporte das contaminantes vias teia alimentar para 

diversos níveis tróficos da cadeia alimentar. Este efeito culmina com a ocorrência das 

maiores taxas de contaminação nos níveis mais altos da teia trófica (consumidores 

secundários e terciários). 

 

Conceitos e propostas de Gestão Ambiental 

Por definição, está atribuída a Gestão Ambiental a função de aplicação de técnicas de 

gerenciamento em ambientes e recursos naturais, ou seja, é caracterizada por promover a 

organização de como os recursos devem e podem ser utilizados sem que haja o 

comprometimento natural do ambiente. Além disso, a Gestão Ambiental possui uma intima 

relação com várias ciências, pois visa solucionar os problemas entre empresas e meio 

ambiente de forma interdisciplinar e, para que suas soluções promovam o equilíbrio entre os 
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envolvidos, é necessário que o gestor compreenda as diferentes situações de forma macro e 

tome o melhor posicionamento para a situação em questão. A seguir são destacadas algumas 

propostas que são bastante disseminadas nessa área, pois são eficazes e consolidadas nesse 

nicho. 

 Sistema de gestão ambiental: métodos estipulados com o intuito de propagar uma 

Política da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e disseminar a consciência 

ambiental e as boas práticas de gerenciamento a ela correlacionadas. 

 Produção mais limpa (P+L): conjunto de todas as medidas que podem ser tomadas 

para produzir pensando nos impactos que isso resultará no meio ambiente, reduzindo a 

poluição ou utilizando meios para lidar com os poluentes produzidos. 

 Prevenção da poluição: utilização de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, 

serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar (de forma separada ou combinada) 

a geração, emissão ou descarga de qualquer tipo de poluente ou rejeito, com o intuito 

de reduzir os impactos ambientais adversos. A prevenção da poluição pode incluir 

redução ou eliminação de fontes de poluição, alterações de processo, produto ou 

serviço, uso eficiente de recursos, materiais e substituição de energia, reutilização, 

recuperação, reciclagem, regeneração e tratamento. 

 Coleta seletiva: separação de resíduos de acordo com suas características, com o 

objetivo de facilitar a redução, a reciclagem ou a reutilização dentro de um ambiente, 

possibilitando um destino específico. 

 Gerenciamento de efluentes líquidos: controle dos efluentes, através da disposição 

ambientalmente correta, garantindo a preservação dos ecossistemas, mantendo-se a 

qualidade da água dos córregos, lagos e corpos d`água em geral, evitando-se a 

contaminação do subsolo. 

 Gerenciamento de resíduos sólidos: práticas e métodos utilizados para gestão 

adequada dos resíduos sólidos gerados em determinado ambiente sejam estes 

provenientes de processos industriais ou de uso doméstico.  

 Gerenciamento de emissões atmosféricas: gestão adequada das fontes fixas e móveis 

de emissões atmosféricas, prevenindo a geração de poluição pelas mesmas através de 

seu monitoramento constante, adequando essas emissões aos níveis previstos na 

legislação.  
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 Consumo de recursos naturais: política de controle de uso dos mesmos, otimizando os 

processos de produção, buscando a utilização de tecnologias renováveis e de menor 

impacto ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o que foi mencionado anteriormente, a sustentabilidade no setor 

industrial beneficia o meio ambiente, a sociedade e as próprias empresas. A produção de 

forma responsável e, sem desperdícios, acarreta em uma diminuição da poluição e 

minimização de impactos negativos nos recursos naturais e garante melhor aproveitamento 

dos resíduos industrial reduzindo custos para as empresas. 

Inicialmente, os investimentos em questões ambientais por parte das empresas não 

pareciam ser compensatórios, pois a maioria dos empresários via isso como um gasto e não 

como um investimento. Entretanto, aos poucos esse tipo de pensamento arcaico tende a 

mudar. Algumas empresas estão percebendo que o próprio mercado consumidor já está se 

preocupado com as questões ambientais e usa estratégias para encantar o cliente. Lógico que 

isso ainda não ocorre na velocidade e no tempo adequado, muito mais precisa ser feito, mas já 

é um sinal de como proceder. 
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