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Resumo 

Este artigo apresenta uma análise dos balanços ambientais (BA) elaborados por 
empresas no estado da Bahia e apresentados ao órgão ambiental estadual (Centro de Recursos 
Ambientais − CRA) como requisito para renovação da licença de operação. Essa análise tem 
como base a produção limpa e os seus princípios fundamentais. Os resultados possibilitaram 
uma avaliação do conteúdo dos documentos quanto ao atendimento aos requisitos da 
legislação e às tendências ambientais das empresas, observando se as ações, metas, resultados 
e os condicionantes das licenças apresentados nos BAs estão dentro de uma abordagem da 
produção limpa (PL). Além disso, foi analisado o uso de indicadores de PL nesses 
documentos, como ferramentas para se comunicar às partes interessadas o desempenho 
ambiental das empresas. Como resultado, verificou-se que as informações contidas nos BAs 
demonstram que as práticas de fim-de-tubo ainda são predominantes nas empresas, sendo as 
ações de produção mais limpa ainda minoritárias. Além disso, percebe-se que os 
condicionantes do órgão ambiental tem de ser mais proativos e devem estimular a PL. Em 
linhas gerais, os resultados da pesquisa demonstram que o uso desse instrumento no sistema 
regulatório do estado não está sendo efetivo e que o balanço ambiental deve ser melhor 
compreendido e utilizado pelas empresas, pelo órgão ambiental e pela sociedade. 
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Introdução  
A produção limpa (PL), através do princípio da prevenção da poluição, visa otimizar o 

uso dos recursos e reduzir a geração de resíduos nos processos produtivos. Esta compreende 
uma série de medidas que vão do uso de tecnologias limpas à utilização de materiais menos 
poluentes e mais duráveis. Enquanto o princípio da prevenção da poluição tem esse enfoque, 
as chamadas tecnologias de fim-de-tubo atuam após a geração dos resíduos com medidas 
voltadas para reduzir o impacto dos resíduos no meio ambiente. Além desse princípio, outros 
três elementos fundamentais compõem o conceito de produção limpa: a precaução, a 
integração e o controle democrático. Segundo Furtado (2000), o “princípio do controle 
democrático” garante o direito de informação às partes interessadas, o que levaria às empresas 
a terem uma maior preocupação com a melhoria e a demonstração do seu desempenho 
ambiental.  

Um instrumento que tem sido utilizado pelas empresas para a divulgação de 
informações ambientais é o relatório ou balanço ambiental, em algumas ocasiões, associado à 
divulgação de informações sociais ou financeiras. Esse instrumento, embora de uso voluntário 
na grande maioria dos países, tem sido objeto de regulamentação governamental em alguns 
casos (Marinho et al., 2002) O estado da Bahia passou a exigir a apresentação de um balanço 
ambiental, como requisito para a renovação da licença ambiental, mais especificamente, a 
licença de operação (LO) das empresas. 

Este artigo tem por objetivo avaliar os balanços ambientais submetidos, como 
requisito da renovação da licença de operação (RLO), ao Centro de Recursos Ambientais 
(CRA), órgão ambiental da Bahia, da perspectiva da produção limpa. Analisou-se, portanto, 
os balanços ambientais submetidos ao CRA pelas empresas. Essa análise foi feita a fim de 
verificar:  

a) o atendimento aos requisitos normativos e a efetividade da Resolução no 2.933, de 
2002, do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cepram), a qual institui a 
apresentação de um balanço ambiental como requisito para a renovação da referida 
licença; 

b) a afinidade das informações apresentadas com os princípios da produção limpa; e 
c) a utilização de indicadores de produção limpa nesses documentos.  

 
A análise do uso de indicadores de produção limpa deve-se a um entendimento da sua 

importância como ferramenta para aferir e comunicar ao público o desempenho ambiental das 
empresas e a sua evolução de forma clara e objetiva. Dessa forma, foram analisados os 
balanços ambientais apresentados ao CRA entre fevereiro de 2002 e outubro de 2005. Nesse 
período, foram registrados 212 processos de renovação da licença de operação (RLO), tendo 
sido 44 empresas dispensadas de apresentar o referido balanço, por serem de pequeno porte 
(anexo III da Lei no 7.796/01, (BAHIA, 2001)), e 17 processos cancelados, reduzindo esse 
número para 151. Desse total, 16 não foram disponibilizados para serem analisados porque 
estavam em processo de análise técnica no CRA. Assim, foram avaliados nessa pesquisa 135 
balanços. 

O estudo iniciou-se com uma pesquisa exploratória sobre o objeto de estudo e contatos 
com o órgão ambiental, a fim de serem obtidas cópias dos balanços ambientais. Logo após 
essa etapa, foi feita uma análise geral dos documentos obtidos e foram identificados os 
requisitos das legislações estaduais, em especial a Resolução Cepram no 2.933 (BAHIA, 
2002). 

Na primeira etapa da pesquisa foi realizada uma análise geral e verificado o 
atendimento aos requisitos normativos. Além disso, foi observado o formato de apresentação 
dos BAs, tomando como padrão o modelo do CRA, para publicação do balanço em jornal. 
(Anexo 1). Posteriormente, foi feita uma análise do conteúdo dos balanços, a fim de que fosse 
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identificada a tendência ambiental das empresas, com base na produção mais limpa. Essa 
análise buscou verificar a adesão das empresas quanto à PL, nas informações contidas nos 
campos do documento referentes a metas ambientais e resultados alcançados durante a 
vigência da licença anterior. O item relativo aos condicionantes, estabelecidos pelo CRA, 
também foi incluído nessa análise. Esses requisitos foram estudados de acordo com as ações 
apresentadas pelas empresas, agrupando-se as mesmas em quatro áreas: redução na fonte, 
reciclagem, fim-de-tubo (tratamento e controle de resíduos) e gestão. Cada grupo contém uma 
série de ações que permitiram construir um panorama sobre a tendência ambiental da empresa 
refletida no seu balanço ambiental.  

Avaliou-se também a utilização de indicadores de produção limpa (IPL) nos balanços 
ambientais das empresas, tendo como referência a matriz de indicadores proposta por Cardoso 
(2004). Além de se verificar o uso de indicadores, foi discutida a forma como esses são 
apresentados, observando se os mesmos demonstram, de fato, o desempenho ambiental da 
empresa ou são constituídos apenas de informações quantitativas. Por fim, os indicadores 
foram agrupados segundo as categorias, eficiência no uso de recursos naturais, minimização 
de impactos, reciclagem e educação ambiental, tomando como base as recomendações do 
item A, da Resolução Cepram no 2.9339/02 (BAHIA, 2002). Concluídas essas etapas, foram 
estabelecidos critérios para a análise dos balanços, de maneira mais detalhada. Estes foram 
elaborados a partir da análise das medidas apresentadas pelas empresas. Do total de 135 
balanços, foram selecionados 81 (que correspondem a 60%) para a análise mais detalhada, 
considerando que estes apresentam ações de redução na fonte e reciclagem que são as mais 
indicadas para reduzir e prevenir a poluição. Os demais foram desprezados, devido à escassez 
(ou precariedade) de informações. Entre os balanços selecionados, as medidas mais freqüentes 
foram agrupadas conforme as categorias para análise de metas, condicionantes e resultados. 
 
 
Balanço ambiental como instrumento de produção limpa 

A produção limpa (PL) busca compreender o fluxo dos materiais na sociedade, 
investigando, em particular, a cadeia de produtos: de onde vêm às matérias-primas, como e 
onde elas são processadas, que desperdício é gerado ao longo da cadeia produtiva, que 
produtos são feitos dos materiais e o que acontece a esses produtos durante o seu uso e o 
término da sua vida útil. A PL também questiona a necessidade do próprio produto ou 
serviço, quanto à existência de outro processo produtivo mais seguro e que consuma menor 
quantidade de materiais e energia (THORPE, 1999). 

Os princípios de produção limpa (clean production) foram propostos nos anos 1980 
pelo Greenpeace, organização não-governamental ambientalista internacional, e previam que 
os processos dentro dessa abordagem deveriam utilizar somente matérias-primas renováveis e 
praticarem a conservação dos recursos (energia, água etc.), a não-utilização ou produção de 
químicos perigosos e a não-geração de resíduos tóxicos (GREENPEACE, 2002). 

Segundo Furtado (2000), quatro elementos fundamentais compõem o conceito de 
produção limpa:  

• o princípio da precaução − que obriga o poluidor potencial a arcar com o ônus da 
prova de que uma substância ou atividade não causará dano ao ambiente;  

• o princípio da prevenção − que consiste em substituir o controle de poluição pela 
prevenção da geração de resíduos na fonte, evitando as emissões perigosas para o 
meio ambiente e o homem;  

• o princípio do controle democrático − que prevê o direito de acesso à informação 
sobre questões que dizem respeito à segurança e ao uso de processos e produtos, 
por todos os interessados, inclusive sobre as emissões e registros de poluentes, 



 

Balanços Ambientais  Andrade / Marinho / Cardoso / Santos 

RGSA – www.rgsa.com.br      V.1, Nº. 1 – jan. /abr.  2007 

69

planos de redução de uso de produtos tóxicos e dados sobre componentes 
perigosos de produtos; e  

• o princípio da integração − que proporciona uma visão holística do sistema de 
produção de bens e serviços, utilizando, por exemplo, a ferramenta ACV(avaliação 
do ciclo de vida). 

Para se avaliar a divulgação das práticas de produção limpa das empresas, Cardoso 
(2004) defende a adoção e apresenta uma proposição de indicadores de produção limpa a 
serem utilizados em relatórios ambientais. O indicador proporciona maior entendimento e 
comunicação e, conseqüentemente, uma maior possibilidade de acompanhamento por parte da 
sociedade dos processos de melhoria ambiental das empresas. 

A prática de publicação de relatórios ou balanços ambientais tem sido crescente por 
parte das empresas, principalmente daquelas mais proativas, como forma de responder a 
pressões da sociedade no que diz respeito à proteção ambiental e responsabilidade social. Os 
relatórios ou balanços ambientais das empresas estão alinhados com o “princípio do controle 
democrático” e o direito de acesso à informação (Brasil, 2003), um pré-requisito do 
desenvolvimento sustentável e elemento essencial para a produção sustentável (FURTADO, 
2000). Nesse sentido, esse instrumento pode ser um meio para estimular as empresas a uma 
melhoria do seu desempenho ambiental, bem como do relacionamento entre as partes 
interessadas.  

Para verificar o alinhamento dos BAs com um dos elementos fundamentais do 
conceito de PL, o princípio da prevenção, adota-se neste artigo a abordagem da produção 
mais limpa (P+L). Esta tem sido difundida na última década como uma estratégia ambiental 
integrada e preventiva, aplicada a processos, produtos e serviços, para aumentar a 
ecoeficiência e reduzir riscos para o homem e para o meio ambiente (WORLD..., 1997). As 
ações de P+L, representadas no fluxograma mostrado na figura 1, priorizam as ações mais à 
esquerda, nível 1. Os resíduos que não puderem ser eliminados devem ser preferencialmente 
reutilizados no mesmo processo, nível 2, e por último devem ser buscadas alternativas de 
reciclagem externa, nível 3.  
 

Figura 1 
O que fazer com os resíduos 

Nível 1 Nível 2 Nível 3

Estruturas Materiais

Housekeeping

PRODUÇÃO MAIS LIMPA

Minimização de Resíduos e 
Emissões

Reutilização de Resíduos e 
Emissões

Redução na 
fonte

Reciclagem 
interna

Reciclagem 
externa

Ciclos 
biogênicos

Modificação 
no processo

Modificação no 
produto

Substituição 
de matérias-

primas

Modificação 
tecnológica

 
Fonte: CNTL (2000). 
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No nível 1 são priorizadas as ações que buscam reduzir a geração do resíduo na fonte 

geradora, o que pode ser obtido pela modificação no produto ou no processo produtivo (boas 
práticas operacionais − housekeeping, substituição de matéria-prima e modificação da 
tecnologia). Essas medidas são as mais desejadas do ponto de vista da P+L, pois otimizam a 
utilização dos recursos naturais e induzem a empresa a buscar inovação tecnológica. No nível 
2 procura-se otimizar o ciclo interno da empresa, quando não for possível adotar as medidas 
sugeridas no nível 1, com a reutilização dos resíduos gerados no próprio processo ou em outro 
processo da empresa. No nível 3 são propostas medidas de reciclagem externa ou 
reaproveitamento em ciclos biogênicos (exemplo da compostagem) (Cardoso, 2004). 

A fim de analisar a tendência ambiental das empresas através dos seus balanços 
ambientais apresentados ao CRA, esta pesquisa agrupou as medidas adotadas pelas empresas 
em quatro categorias (quadro 1):  

1. redução na fonte;  
2. reciclagem interna e externa;  
3. tratamento e controle de resíduos e  
4. gestão.  

 
As três primeiras categorias foram criadas utilizando como referência o diagrama de 

produção mais limpa anteriormente referido. A quarta categoria foi acrescida dada à 
importância das ações de gestão ambiental para as empresas e para as suas partes interessadas. 

Na primeira categoria, redução na fonte, estão presentes as ações relacionadas a 
mudanças no produto, controle na fonte, boas práticas operacionais e mudanças na tecnologia. 
Já na segunda categoria, reciclagem, tem-se as medidas de reutilização, reaproveitamento e 
reprocessamento de materiais. Na terceira categoria, tratamento, controle e destinação 
adequada, encontram-se as técnicas de fim-de-tubo. Essas medidas estão voltadas 
basicamente para reduzir o dano ambiental após a geração dos resíduos sólidos, efluentes ou 
emissões atmosféricas. Na quarta categoria, gestão ambiental, há uma série de ações nas áreas 
de higiene, segurança, meio ambiente, relacionamento da empresa com a comunidade e 
educação ambiental. Além dessas medidas, encontramos nessa categoria a gestão do passivo 
que propõe intervenções para recuperação de áreas degradadas e minimização de impactos. 
Também fazem parte desse grupo o cumprimento da legislação ambiental e a gestão 
empresarial. 

As medidas dentro da primeira categoria são apontadas como mais desejáveis do ponto de 
vista da produção mais limpa, pois estão focadas na redução da geração de resíduos, portanto, 
na redução da poluição. Estão fundamentadas na idéia de se buscar a origem dos resíduos e 
encontrar soluções para minimizá-los, até se chegar à situação ideal, que é a do resíduo zero. 
Essa tese procura melhorias constantes, a fim de se atingir esse objetivo, mas enfatiza que 
apenas melhoria nos processos não é suficiente para que se atinja a sustentabilidade 
(KIPERSTOK, 2002). 
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Quadro 1 
Categorias para análise dos BAs quanto à produção mais limpa 

 

Boas práticas operacionais
Redução na fonte

Categoria 1. Redução na fonte

Categoria 2: Reciclagem interna/externa

Mudanças no produto
Controle na fonte
Mudança nos insumos
Mudanças na tecnologia

Incineração
Disposição final

Regeneração e reutilização
Recuperação

Tratamento e controle de resíduos
Separação e concentração de resíduos

Responsabilidade social
Gestão do passivo ambiental

Categoria 3: Fim de tubo (tratamento e controle)

Categoria 4: Gestão
Implementação de medidas de gestão ambiental
Implementação de medidas de higiene e segurança
Atendimento aos padrões
Monitoramento

Bolsa e comercialização de resíduos
Recuperação de energia ou material

 
Fonte: Elaborado pelos próprios autores do artigo. 

 
 

A segunda categoria visa reaproveitar os resíduos gerados, diminuindo o impacto da 
disposição dos mesmos, caso não fossem reciclados. Como exemplo, podem ser citados a 
reutilização, o reaproveitamento e o reprocessamento de materiais Dessa forma, há uma 
economia na aquisição de matérias-primas, o que proporciona um aumento da produtividade 
da empresa e um ganho ambiental pela reutilização desses materiais que antes eram 
considerados resíduos e, agora, aparecem como oportunidades de serem reintegrados ao 
processo original ou servirem de matéria-prima para outro. 

A terceira categoria, no entanto, pretende apenas minimizar o impacto decorrente da 
disposição dos resíduos, apresentando técnicas como tratamento de resíduos e incineração, 
sem que haja preocupação com a redução dos resíduos. 

Na quarta categoria, “gestão ambiental”, há uma série de ações nas áreas de higiene, 
segurança, meio ambiente, relacionamento da empresa com a comunidade e educação 
ambiental. Além dessas medidas, encontra-se nessa categoria a gestão do passivo, a qual 
propõe intervenções para recuperação de áreas degradadas e minimização de impactos. 
Também faz parte desse grupo o cumprimento da legislação ambiental e a responsabilidade 
social. 
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O balanço ambiental no estado da Bahia 
Na Bahia, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, regulamentando a Lei no 7.799/2001, 

que prevê a utilização do balanço ambiental associado ao processo de licenciamento 
ambiental das empresas (Brasil, 2002), estabeleceu na norma técnica NT-002/2002 o 
conteúdo do respectivo balanço como requisito para renovação da licença de operação. O 
cumprimento desses requisitos, apresentados no quadro 2, foram analisados nesta pesquisa e 
os resultados são apresentados adiante. 
 

Quadro 2 
Requisitos da norma técnica do CRA (NT-002/2002) para os balanços ambientais 

A. apresentação de dados quantitativos e qualitativos referentes aos principais resultados alcançados no período de 
vigência da licença de operação, quanto à:
I. eficiência no uso dos recursos naturais (água, energia e outros materiais);
II. medidas de controle na fonte, adoção de tecnologias limpas;
III. minimização de impactos ambientais sobre os meios físico, biótico e antrópico;
IV. reutilização e reciclagem de resíduos;
V. programa de educação ambiental;
B. avaliação do cumprimento dos condicionantes da licença em vigor;
C. metas ambientais e perspectivas para o próximo período de validade da renovação da licença de operação;
D. notificações, advertências, multas aplicadas no período por órgãos de gestão ambiental, e suas respectivas medidas 
mitigadoras, e demandas recebidas da comunidade quanto a aspectos ambientais e ações conduzidas pelas empresas 
referentes às mesmas.
E. investimentos (em R$) realizados nas ações ambientais no período e percentual do investimento total da empresa;
F. investimentos a realizar em controle ambiental;
G. outras informações relevantes.  
Fonte: Elaborado pelos próprios autores do artigo. 

 
 
 

A maior parte dos balanços ambientais apresentados ao CRA são de empresas do setor 
químico e áreas afins (55%), seguido pela indústria extrativa (13%). Quanto à região 
econômica, 72% das empresas que apresentaram o BA estão situadas na Região 
Metropolitana de Salvador, onde se localiza o Complexo Petroquímico de Camaçari. 
 
Análise quanto à conformidade com os requisitos normativos 

Para fazer essa análise foram consultados os 135 balanços disponibilizados pelo órgão 
ambiental. Nessa etapa foi observado apenas o atendimento a cada item proposto pela 
resolução Cepram 2933/02.  

De modo geral, observa-se que a maior parte das empresas não atendem aos critérios 
exigidos pelo órgão ambiental. Em relação ao item B (quadro 1), diversas organizações não 
relacionam os condicionantes da licença anterior, enquanto outras apresentam os 
condicionantes, mas não mostram as medidas adotadas para o seu atendimento. Apenas 21 
empresas (15,5%) apresentaram os condicionantes da licença e as ações implementadas.  

Entre os BAs que foram classificados na categoria “não atenderam” estão os balanços 
que não apresentam os condicionantes solicitados no item B, mas que declaram apresentar os 
condicionantes em anexo ao processo de licenciamento ou que os mesmos constam na auto-
avaliação para o licenciamento ambiental (ALA). Esses balanços não atendem, desse modo, 
ao objetivo do instrumento, de divulgar as informações ambientais da empresa às partes 
interessadas. Os outros documentos citados onde são apresentados os condicionantes e outras 
informações não são de consulta pública, o que mostra a necessidade de atendimento de todos 
os critérios estabelecidos pelo CRA nos balanços ambientais. 
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Analisando-se o critério D (quadro 1), observa-se que 57,7% das empresas declararam 
não terem recebido notificações ou multas. Nesse item, algumas empresas apenas fornecem o 
número com a identificação das penalidades fornecidas pelo CRA, sem descrever as causas 
das mesmas. Entre as notificações recebidas, e que foram descritas nos balanços, temos, por 
exemplo: vazamento de substâncias por empresas transportadoras, técnicas que minimizem 
emissões atmosféricas, atualização do cumprimento de condicionantes, implantação do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e análise de risco, entre outras. Quanto às 
advertências, elas se devem à disposição inadequada de resíduos, o descumprimento da 
legislação referente a emissões e à falta de um projeto de sistema de efluentes. Supõe-se que 
esse item deva ser preenchido criteriosamente pelas empresas, uma vez que as informações 
podem ser comprovadas pelo próprio órgão ambiental, responsável pela aplicação das 
penalidades. No entanto, embora nos BAs seja apresentado o número de identificação 
referente à penalidade, poucas empresas detalham as causas que levaram à aplicação de 
penalidades.  

Em relação aos itens E (investimentos realizados) e F (investimentos a realizar), houve 
dificuldade em se fazer uma análise estatística de quantas empresas atenderam a essa 
recomendação, devido à falta de clareza no preenchimento das informações. A maioria das 
empresas apresenta valores sem fazer referência ou sem detalhamento das medidas 
implementadas. Outras citam como investimentos na área ambiental investimentos diversos, 
tais como: aumento da frota de veículos, construção de vestiários, clubes recreativos e 
manutenção de equipamentos. Algumas empresas declaram como investimento em meio 
ambiente o pagamento aos órgãos ambientais e ao Ibama, e além disso, há empresas que 
contabilizam as doações a entidades e fundações sem especificar o propósito.  

É importante ressaltar que diversas empresas declaram que não fizeram e não 
pretendem fazer investimentos na área ambiental. Além desses procedimentos, existem 
empresas que descrevem apenas as ações a serem adotadas sem apresentar os valores 
monetários a serem investidos. Cabe ressaltar que a própria legislação não é muito específica 
em relação a esse item (critério F), no que diz respeito a uma exigência de detalhamento dos 
investimentos em controle ambiental, não estimulando ações mais proativas das empresas.  

Percebe-se, então, que poucas são as empresas que discriminam nos seus BAs os 
investimentos realizados e os ganhos ambientais obtidos. A maioria das informações sobre 
investimentos encontradas favorece interpretações ambíguas, pois as medidas podem ser 
voltadas para o aumento da produção e a empresa declarar que são investimentos ambientais. 

Dos empreendimentos que discriminam investimentos na área ambiental, observa-se 
que os recursos são voltados predominantemente para o monitoramento de efluentes e 
emissões gasosas, sistema de controle de material particulado, aquisição de lavadores de 
gases, construção de aterros e obtenção de certificação ambiental, em especial pela norma ISO 
14001. Percebe-se que, poucas vezes, aparecem iniciativas voltadas à implementação de 
tecnologias limpas. Além disso, as empresas não revelam o percentual de investimento na 
área ambiental em relação ao investimento total da empresa, como solicita o CRA.  

No item G (informações complementares), as empresas descrevem diversos programas 
comunitários que abrangem desde questões ambientais até a prevenção de doenças 
relacionadas com a falta de ações de saneamento, como o de construção de fossas sépticas ou 
de promoção da saúde bucal, entre outros. Além disso, algumas empresas fornecem dados 
sobre condicionantes e resultados gerais obtidos, além de comentários diversos.  

Para analisar os balanços quanto ao formato de apresentação adotou-se como padrão o 
modelo proposto pelo CRA para divulgação em jornal (anexo 1). Os documentos que foram 
apresentados ao órgão ambiental segundo o padrão CRA foram incluídos na categoria 
“conforme padrão”. Resultados apontam que 67% dos BAs estão nessa categoria. Os que não 
seguiram exatamente essa estrutura, mas continham todos os itens ao longo do texto, foram 
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enquadrados na categoria “fora do padrão, mas contendo todos os itens”, totalizando 15% dos 
documentos analisados. Por fim, as empresas que apresentaram os balanços feitos sob 
critérios próprios sem seguir o edital foram agrupadas na categoria “fora do padrão”.  

Pode-se observar, ainda, que dos BAs analisados, alguns foram elaborados de maneira 
praticamente igual, indicando que já existe uma prática de elaboração “em série”; ou seja, não 
há, por parte de algumas empresas, o devido cuidado em detalhar os BAs, o que, ao nosso ver, 
reflete a pouco relevância dada a esse instrumento. 
 
Análise dos resultados, condicionantes e metas ambientais à luz da produção mais limpa 

Conforme exposto anteriormente, os itens normativos A (resultados alcançados), B 
(condicionantes) e C (metas ambientais) dos BAs foram analisados de acordo com as quatro 
categorias de produção mais limpa (redução na fonte, reciclagem interna/externa, tratamento e 
controle de resíduos e gestão ambiental). A figura 2 sintetiza os achados dessa etapa da 
pesquisa: 

 
Figura 2 
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Fonte: Elaborado pelos próprios autores do artigo. 
 
 
 

Para analisar os resultados alcançados, os condicionantes e as metas apresentadas 
nos BAs quanto à produção mais limpa, foram selecionadas as ações que forneciam elementos 
para serem classificados e apresentavam conteúdo ambiental. Dessa forma, foram 
selecionados 81 balanços (60% do total analisado), considerando que estes apresentam, de 
fato, ações de redução na fonte e reciclagem mais indicadas para reduzir e prevenir a 
poluição.  

Dentro dessa abordagem e após análise dos referidos balanços, obteve-se os seguintes 
resultados: 40% das empresas declaram possuir ações de redução na fonte, 41% declaram 
possuir ações de redução e reciclagem e 19% afirmam ter ações de reciclagem. 

O critério utilizado para fazer essa análise foi o atendimento ao item 4 dos requisitos 
da Resolução Cepram no 2.933, que contém outros subitens abordando a eficiência no uso dos 
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recursos naturais, minimização de impactos e ações relacionadas à reciclagem e reutilização 
de resíduos. Observa-se que a maioria das empresas não segue a estrutura sugerida pelo CRA 
ao apresentar os tópicos do item A (quadro 1). Essas informações são encontradas em outras 
seções dos balanços, como por exemplo, nas metas ambientais ou nas informações gerais.  

No item eficiência no uso dos recursos naturais em geral são apresentados resultados 
pelas empresas, sem explicar as ações que levaram à redução do consumo.  

Entre os materiais reciclados pelas empresas há lâmpadas fluorescentes para 
recuperação do mercúrio, óleo lubrificante usado, vidrarias, sucatas, papéis e plásticos. Além 
disso, temos a reciclagem da água, principalmente no reaproveitamento dos efluentes para 
irrigação. 

As empresas, em geral, desenvolvem programas educacionais para seus colaboradores 
e funcionários visando à conscientização quanto às questões ambientais e à redução do 
desperdício. Além disso, os programas ambientais visam à melhoria da gestão ambiental das 
empresas e à obtenção de certificação, com destaque para a ISO 14001. Nesse item, foram 
listados apenas os programas ambientais internos às empresas. Não foram considerados os 
programas ambientais voltados para a comunidade externa. 

Analisando o conteúdo dos balanços, observa-se que, quanto aos resultados alcançados 
durante a vigência da licença anterior, 39% dos resultados obtidos foram medidas de gestão 
em saúde, segurança e recuperação de áreas degradadas. O desenvolvimento de programas e 
treinamentos ambientais dos colaboradores tem bastante destaque entre as empresas. 

Percebe-se ainda que dos resultados obtidos, 33% foram ações na área de tratamento e 
controle de resíduos e emissões. O melhoramento de sistemas de tratamento de efluentes, a 
instalações de filtros de mangas, a captação de águas pluviais e a impermeabilização do solo 
são as medidas mais presentes nesse item. 

A categoria redução na fonte foi responsável por 17% dos resultados pelas empresas. 
Entre as ações apresentadas foram citadas a eliminação do efluente resultante do resfriamento 
de água, efetuando-se mudanças no processo e o uso de materiais menos poluentes, como a 
substituição do óleo BPF pelo gás natural. Diversas empresas apresentam a redução do 
consumo de água, de energia, de gás e outros documentos, mas não discriminam as 
intervenções feitas para se alcançar essas melhorias. 

O reaproveitamento de efluentes é uma das medidas mais adotadas pelas empresas. 
Em seguida, tem-se a coleta seletiva, com o intuito de segregar materiais para 
comercialização. Dos resultados apresentados, 11% estão na categoria de reciclagem e 
reutilização de materiais. Desse modo, torna-se visível através dos BAs que as empresas 
mantêm o foco de suas ações ambientais em medidas voltadas para o controle da poluição, 
com soluções fim-de-tubo. 

Em relação às metas traçadas para o próximo período de vigência da licença, estas 
também apresentam estatísticas semelhantes: 48% das medidas são de gestão. Observa-se que 
as empresas buscam a implantação e a certificação de sistemas de gestão ambiental, em 
especial da ISO 14001 e, em menor escala, do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 
(OHSAS 18001). Além disso, tem-se medidas de gestão do passivo ambiental como a 
recomposição vegetal e outras intervenções para minimização de impactos. 

As metas relacionadas ao tratamento e controle de resíduos perfazem 28% do total 
analisado. As empresas buscam melhorar seus processos de tratamento de efluentes, aumentar 
a capacidade de contenção de material particulado e reduzir as emissões através de filtros, a 
fim de atenderem à legislação. As medidas de redução na fonte ocorrem em menor proporção, 
totalizando 18%. Nessa categoria é que se encontram as empresas que pretendem desenvolver 
estudos para a implantação de tecnologias limpas, visando reduzir o uso de recursos naturais e 
de insumos de produção. 
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Analisando-se as ações de reciclagem foi constatado que 6% das metas foram 
agrupadas nessa categoria. Observa-se que as empresas pretendem comercializar os seus 
resíduos, tendo desse modo ganhos econômicos. Uma determinada empresa está 
comercializando subprodutos (antes considerados resíduos) de seu processo para serem 
utilizados como matéria-prima de outras indústrias. 

No que diz respeito aos condicionantes determinados pelo órgão ambiental, observa-se 
se que 47% destes estão relacionados à gestão ambiental (implementação de PGRS, realização 
de programas de educação ambiental etc.). A gestão de higiene e segurança aparece com 
destaque, com ações que vão da implementação de PPRA (Plano de Prevenção de Riscos 
Ambientais), de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) à compra de 
equipamentos de segurança. Além disso, é exigido das empresas que cumpram os padrões 
estabelecidos pela legislação que trata da qualidade do ar e das normas segurança, entre 
outras. 

Após as ações de gestão, a categoria com maior número de condicionantes é a relativa 
às medidas fim-de-tubo, com 46%, que basicamente envolvem o tratamento e controle de 
resíduos. Entre essas medidas, inclui-se ainda o monitoramento de efluentes de estações de 
tratamento de efluentes (ETEs), emissões gasosas e material particulado, bem como o 
monitoramento de corpos receptores de efluentes. Além destas, tem-se a disposição final dos 
resíduos, os quais devem ser destinados para empresas de tratamento licenciadas. Os 
condicionantes relacionados à reciclagem totalizam 4%, e as exigências estão relacionadas 
com a reciclagem de resíduos domésticos e resíduos classes II e III. 

Dos condicionantes de redução na fonte apresenta-se, predominantemente, a 
segregação de correntes; a não-geração de efluentes ou resíduos nocivos ao ambiente e o não-
lançamento de vapores ácidos ou químicos na atmosfera. Esses condicionantes representam 
apenas 3% do total analisado. 

Desse modo, observa-se a necessidade de mudança dos condicionantes propostos pelo 
órgão ambiental, o qual deve cobrar das empresas medidas de redução na fonte, a fim de que 
estas possam estabelecer metas que apresentem resultados com ênfase nas medidas de 
prevenção da poluição em vez do controle de resíduos. 
 
 
Análise quanto à utilização de indicadores ambientais 

A apresentação do desempenho ambiental das empresas nos balanços ambientais, que 
utilizam indicadores, permite que a sociedade possa acompanhar os processos de melhoria. 
Segundo o Global Reporting Initiative (2002), esses relatórios devem apresentar informações 
sobre o desempenho ambiental usando indicadores que permitam aos usuários o entendimento 
da situação atual e das perspectivas da empresa. 

Dos BAs apresentados pelas empresas ao CRA, apenas 16,3% utilizavam algum tipo 
de “indicador ambiental”. Em geral, esses documentos só apresentam dados qualitativos e 
descrevem ações visando à redução de insumos sem quantificar. Adiante, são apresentados os 
resultados do número de indicadores encontrados nesses 16,3% dos balanços ambientais, 
quanto às categorias da produção mais limpa, descritos em itens anteriores: 

Percebe-se através da figura 3 que os indicadores predominantes nos balanços são 
aqueles relacionados à eficiência no uso de recursos (exemplo: redução de consumo de água e 
energia) (41%) e à minimização de impactos (41%), seguidos pelos de reciclagem (14%) e de 
educação ambiental (4%). É importante ressaltar que os indicadores não foram classificados 
nas mesmas categorias adotadas para análise do conteúdo dos balanços quanto à produção 
mais limpa, tendo em vista a falta de detalhamento desses indicadores. Não há, por exemplo, 
clareza se as reduções de consumo de recursos se deveu ou não a ações de redução na fonte. 
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Figura 3 
Análise dos indicadores ambientais encontrados nos BAs 
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Fonte: Elaborado pelos próprios autores do artigo. 
 
 
 

É importante salientar que, nos indicadores de eficiência no uso dos recursos naturais 
predominam aqueles referentes ao consumo de água (1o), e consumo de energia (2o). 
Entretanto, é importante ressaltar que para os indicadores de consumo de água foram 
encontradas diversas unidades: m³/tonelada do produto (um indicador), t/t (um indicador), % 
de redução do consumo (três indicadores) e unidades de vazão absoluta (ex: m3) (seis 
indicadores). Dessa forma, observa-se que embora alguns documentos utilizem indicadores, 
estes não estão demonstrando de fato o seu desempenho ambiental, uma vez que as unidades 
apresentadas não fornecem elementos suficientes para o leitor fazer uma avaliação consistente 
da sua relação com a produção. Assim, não fica claro através dos indicadores se houve 
melhoria da performance como resultado de ações de produção mais limpa. 

Desse modo, torna-se necessário que as empresas utilizem indicadores com unidades 
que proporcionem o entendimento do consumo de recursos em relação à produção. Apresentar 
apenas o consumo absoluto dos materiais não é uma informação suficiente para uma avaliação 
da situação ambiental da empresa e do seu nível de ecoeficiência. Por exemplo, o indicador de 
consumo de água apresentado por uma das empresas utilizando a unidade m³ de água 
consumida por tonelada de produção total permite uma avaliação mais precisa do desempenho 
da empresa.  

Pode ser notado que aparecem com muita freqüência outros indicadores relacionados à 
“minimização de impactos”, incluídos nessa classificação aqueles de redução da geração de 
efluentes e recuperação de áreas degradadas. De forma geral, esses indicadores estão 
associados com medidas de fim-de-tubo, o que demonstra que não são os mais apropriados 
para avaliar a ecoeficiência das empresas.  
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Conclusões  
Os resultados desta pesquisa demonstram que as empresas atendem precariamente aos 

requisitos legais relativos à apresentação de um balanço ambiental. Como se pôde observar, 
os itens normativos mais atendidos nos BAs são aqueles que se referem à descrição de 
“metas” e “penalidades”. Entre os itens menos atendidos tem-se os investimentos realizados, 
nos quais são apresentados valores sem detalhamento das ações adotadas. Percebe-se, 
também, que tanto as empresas como o órgão ambiental do estado da Bahia ainda têm as 
medidas relacionadas às áreas de tratamento e ao controle de resíduos como foco de suas 
metas e condicionantes. No caso das empresas, também há um enfoque em metas e resultados 
relativos à gestão ambiental. Observa-se, portanto, poucas ações no campo da produção mais 
limpa. No entanto, com base em apresentações parciais dos resultados dessa pesquisa para o 
órgão ambiental e em fóruns com a participação de representantes da indústria, observou-se 
que os resultados da pesquisa ainda não refletem ações mais recentes do órgão ambiental, no 
sentido de fomentar ações que atendam aos quatro princípios da produção limpa (precaução, 
prevenção, controle democrático e integração) nos seus processos de renovação de 
licenciamento ambiental e de estímulo à inovação ambiental. No prosseguimento dessa 
pesquisa, deve ser avaliada a eficácia dessas iniciativas em andamento no órgão ambiental. 
Através de depoimentos de representantes da indústria, também se percebeu que uma vez que 
no requerimento de licença de operação lhes são solicitados diversos documentos, como o 
ALA e o balanço ambiental, as empresas, de modo geral, entendem que o balanço ambiental é 
um documento para o órgão ambiental e não para divulgação pública. Dessa forma, para não 
sobrepor informações, não dariam a devida importância ao preenchimento dos BAs, por falta 
de compreensão do seu papel. 

Quanto ao uso de indicadores, apesar de 22 empresas apresentarem essas ferramentas, 
observa-se que os mesmos não estão sendo utilizados corretamente. Embora os BAs 
apresentem alguns poucos indicadores relativos à eficiência no uso de recursos e de 
minimização de resíduos, em geral, há muita informação imprecisa e de dupla interpretação. 
Dessa forma, conclui-se que o instrumento não está sendo efetivo, nem entendido plenamente.  
Diante do exposto, torna-se evidente a necessidade de aprimoramento do instrumento balanço 
ambiental, a fim de que o mesmo cumpra o objetivo pelo qual foi estabelecido na lei e o seu 
papel como indutor da aplicação de medidas de produção limpa. Nesse sentido, as empresas 
precisam elaborar relatórios que realmente expressem o seu desempenho ambiental e as 
oportunidades e esforços realizados na busca da melhoria contínua. Em função dos resultados 
da pesquisa, percebe-se a necessidade de utilização de indicadores ambientais para que o BA 
demonstre de forma clara ao leitor, a evolução do desempenho ambiental da empresa e sua 
trajetória rumo à produção limpa. 

Por outro lado, o Centro de Recursos Ambientais poderia disponibilizar os balanços 
ambientais na versão digital em sua página na Internet, já que os balanços são documentos 
para consulta pública. Dessa forma, a sociedade poderá ter melhor acesso a esses documentos 
e passar a ter um papel mais atuante, ajudando as empresas a melhorarem o seu desempenho. 
Esses resultados indicam também a necessidade de uma maior divulgação desse instrumento 
para a sociedade, incluindo: as empresas, o órgão ambiental, as organizações não-
governamentais e as universidades, que também poderiam ter um papel importante nesse 
processo de aperfeiçoamento do balanço ambiental realizado pelas empresas. 
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Anexo 1 
Modelo do balanço ambiental para publicação 

Nome da empresa: CNPJ:

Atividade: Endereço:

Nº da Resolução CEPRAM ou Portaria CRA: Validade:     /      /          .

1. Principais resultados alcançados na vigência da Licença de Operação:

2. Investimentos realizados:

3. Metas para o próximo período de validade da RLO:

4. Investimentos a realizar:

5. Avaliação do cumprimento dos principais condicionantes da licença em vigor:

6. Outras informações complementares:

Representante Legal:
Coordenador CTGA:

Data: __/__/200_

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A (nome da empresa) torna público que está requerendo ao Centro de Recursos 

Ambientais - CRA, a Renovação da Licença de Operação - RLO.
BALANÇO AMBIENTAL

7. Descrever as Notificações/ Advertências/ Multas, 
aplicadas pelo CRA, no período da vigência da Licença e 
respectivas correções:

 


